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Hoe bacteriën resistent worden tegen antibiotica
Wageningse ontwikkelingsbiologen en Duitse natuurkundigen
hebben de diverse evolutieroutes naar antibioticumresistentie
in bacteriën in kaart gebracht.
De onderzoekers vulden 24 grote en 72 kleine reageerbuisjes
met de bacterie E.coli en voegden daar voedingsstoffen en een
antibioticum aan toe. De bacteriepopulaties in grote reageerbuisjes waren honderd keer groter dan in de kleine.
De bacteriën in de reageerbuisjes gingen delen en de onderzoekers maten de mutaties in het DNA en de resistentie van de bacteriën. Eerste conclusie: de kleine bacteriepopulaties hadden
ongeveer evenveel mutaties als de grote populaties, maar de
grote populaties hadden ongeveer tien keer hogere resistentieniveaus bereikt.
Blaasontsteking
Dat kwam omdat het type mutatie in de grote en kleine populaties verschilde, ontdekten de onderzoekers. De E.coli-bacteriën
hebben grofweg twee typen mutaties waarmee ze resistent kunnen worden tegen antibiotica, zegt Arjan de Visser, persoonlijk
hoogleraar Evolutionaire Genetica. Het eerste type zijn puntmutaties, waarbij één letter in het DNA van de bacterie wordt
aangepast. Het tweede type zijn mutaties waarbij stukjes DNA
worden verwijderd of gekopieerd in het genoom. In de grote
populaties kwamen vooral puntmutaties voor, in de kleine

populaties de andere vorm. Puntmutaties zorgen voor een veel
sterkere aanpassing aan het antibioticum.
De Duitse natuurkundigen waarmee De Visser samenwerkt,
vonden de verklaring van dit verschil met behulp van machine
learning. ‘Voor het eerst is nu duidelijk dat puntmutaties meer
voordeel bieden aan bacteriën, maar dat die traag ontstaan en
dus alleen in grote populaties optreden’, meldt De Visser in het
tijdschrift Nature Ecology & Evolution. In de grote populaties
van De Visser zaten zo’n 200 miljoen bacteriecellen, tegen
2 miljoen cellen in de kleine populaties. Ter vergelijking: een
urineweginfectie bij de mens bevat miljarden bacteriecellen. as
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DENK
Alcohol doet je hersenen slinken.
Ouder worden doet dat ook. Het
effect van alcohol is daardoor uit
te drukken in veroudering. Van
dagelijks een pint bier of een glas
wijn worden je hersenen twee jaar
ouder, laat studie van de University of Pennsylvania zien. Dat proces
begint al bij een half glas bier per
dag en het effect neemt exponentieel toe met de inname. Maar wat is
er mis met ouder worden?

ZUIVER
Een paar planten in de kamer kunnen de lucht behoorlijk zuiveren,
tonen onderzoekers van de Universiteit van Birmingham aan. Het

grootste effect wordt bereikt met
de drakenbloedboom Dracaena
fragrans. Die doet de hoeveelheid
stikstofdioxide (o.a. uitlaatgassen
van auto’s) in een kamer met 20
procent afnemen. Hij kan ook nog
eens goed tegen slecht onderhoud.
Een ideale kantoorplant dus.

1O.OOO
Voor iedereen die amechtig zijn
dagelijkse portie stappen najaagt:
10.000 hoeft niet. Dat laat een
metastudie van de Universiteit van
Massachusetts zien. Voor 60-plussers is 6.000-8.000 en voor jongeren
8.000-10.000 stappen voldoende
om langer te leven. Meer stappen
leidt niet tot een kleinere kans op

sterfte. De mythe van 10.000 stappen komt van Japanse marketeers
van stappentellers. Daar zijn we dus
massaal in ingetrapt.

SPERMA
Wetenschappers van het Vancouver Prostate Centre zijn erin
geslaagd met een 3D-printer een
soort testikel te printen. Injectie
van stamcellen in de geprinte
zaadbuisjes, deed die cellen uitgroeien tot voorlopers van spermacellen. Op deze manier hopen
de wetenschappers onvruchtbaarheid te verhelpen bij mannen die
zelf niet (genoeg) produceren. De
eerste 3D-printbaby zit er dus aan
te komen. rk

