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“It was Darwin’s chief contribution, not only to Biology,
 but to the whole of natural science, 

to have brought to light a process  
by which contingencies a priori improbable,  

are given, in the process of time, an increasing probability,  
until it is their non-occurrence rather than their occurrence  

which becomes highly improbable.”

Ronald Aylmer Fisher

INLEIDING

Deze tekst is een poging om de diverse hypotheses over de abiogenese en recente inzichten 
over de biologische evolutie op een overzichtelijke manier weer te geven. Gezien de 
omvang van het onderwerp heb ik uiteraard moeten snoeien in het materiaal waarover we 
beschikken. 

Het internet is een onuitputtelijke bron van informatie en ... desinformatie. Het is niet 
altijd makkelijk een bron op haar wetenschappelijke waarde te controleren, vandaar dat 
ik me beperkt heb tot die websites die algemeen als ‘degelijk’ aanvaard worden.

Tenslotte is er niets zo onderhevig aan evolutie als alles wat met evolutie te maken heeft. 
De grote krijtlijnen liggen natuurlijk vast, en over het principe als dusdanig bestaat er 
geen twijfel, maar de ontdekking van een nieuw fossiel of een niet vermoede genetische 
verwantschap, kan de wetenschappers dwingen bepaalde hypotheses te herzien. Hoe 
dan ook, beetje bij beetje krijgt de puzzel zijn definitieve vorm, en de puzzelaar...is nog 
jarenlang zoet!
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ABIOGENESE

Abiogenese (van het Grieks ‘a’ +’bios’ = zonder leven en ‘genesis’ = ontstaan, oorsprong) 
= het ontstaan van het leven uit niet levende materie.

DE AARDE VóóR HET LEVEN 
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DEFINITIES VAN “LEVEN”

In de literatuur vinden we talrijke definities voor “Leven”. Dit komt doordat het begrip 
nu eenmaal moeilijk te definiëren valt. Hieronder heb je enkele omschrijvingen die de 
essentie weergeven:

          


 : goed bruikbaar in het S.O.

In ‘t algemeen kunnen we stellen dat levende systemen gekenmerkt worden door:
 - een stofwisseling
 - groei
 - reacties op prikkels
 - reproductie
 - mutaties en reproductie van deze mutaties 
 - homeostase
 - een uit- of inwendige beweging
Een bijkomend criterium is vaak de cellulaire opbouw van een organisme: een organisme 
bestaat minstens uit één cel (waardoor virussen niet gerekend worden tot de levende we-
reld)
Tenslotte vereist het leven, zoals wij dat kennen, de aanwezigheid van een hele reeks 
koolstofverbindingen (zoals nucleïnezuren, lipiden, proteïnen, sachariden...) en water.
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HOE ONTSTOND HET LEVEN OP AARDE?

Hiervoor bestaan diverse theorieën, die we kunnen opsplitsen in twee groepen:
 1.  het leven is ontstaan op de aarde
 2.  het leven is niet ontstaan op aarde, maar heeft ons bereikt vanuit de ruimte

Hypothese 1: het leven ontstond op aarde

Voortgaande op radiometrische ouderdomsbepaling van meteorieten en maangesteenten 
schat men de ouderdom van ons zonnestelsel (en dat van de aarde) op 4,6 miljard jaar.

Recente studies doen vermoeden dat er reeds 4,4 miljard jaren terug een korstvorming 
optrad en dat het aardoppervlak toen kouder was dan men aanvankelijk dacht. Door 
impact van meteorieten is het echter wel waarschijnlijk, dat de temperatuur verschillende 
malen sterk is opgelopen, waardoor het water (grotendeels) verdampte.

 DE AARDE CA. 4 MILJARD JAREN TERUG

UV-stralen: 1,6.106 einsteins.cm-2.sec-1

Atmosfeer: 
CO 2  : 1013 - 10130 hPa
N2, CO, H2S : 0,1013 hPa
CH4 : 0,1013 hPa
O2 : verwaarloosbaar

Oceaan: 
Na+, Mg2+, Cl-, SiO3

2-, HCO3
-...

pH = 5,5
Temperatuur > 50°C
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Een mogelijk scenario voor de verschillende fasen in het ontstaan van het leven ziet eruit 
als volgt (tijden uiteraard bij benadering):

“Leven” vereist moleculen die in staat zijn reacties te katalyseren, die resulteren in de 
productie van replicaties van zichzelf. We weten dat voor de replicatie van DNA complexe 
enzymen met een eiwitstructuur noodzakelijk zijn. Voor de synthese van deze eiwitten is 
dan weer DNA en RNA nodig... Het is dus weinig waarschijnlijk dat DNA de eerste auto-
reproducerende molecule is geweest.
RNA daarentegen is een veel geschiktere kandidaat, omdat RNA zowel kan optreden als 
informatiedrager en als katalysator. Vandaar de zg. “RNA-wereld” hypothese.

Nu zijn voor de synthese van dit RNA heel wat organische verbindingen noodzakelijk die 
op het moment van de vorming van het RNA in de omgeving dienen aanwezig te zijn. 
Deze verbindingen werden tijdens de wordingsgeschiedenis van de aarde in een vroeger 
stadium gevormd. We noemen dit de “prebiotische chemie”.

Verder is RNA een complexe molecule en men heeft momenteel geen idee hoe deze 
molecule onder de toen geldende omstandigheden rechtstreeks zou kunnen gesynthetiseerd 
worden. Vandaar het vermoeden dat er eerst eenvoudiger polynucleotiden ontstonden, die 
echter wel reeds bepaalde kenmerken van het RNA vertoonden. Dit is een onderdeel van 
hetgeen men de “pre-RNA wereld” noemt.

a) Prebiotische chemie

Vertrekkend van anorganische verbindingen ontstaan onder de toen geldende omstandig-
heden eenvoudige biomoleculen, zoals aminozuren, organische basen, suikers, lipiden...

De exacte manier, waarop deze stoffen gevormd werden kent men niet, maar via experi-
menten, die rekening houden met diverse mogelijke primitieve omstandigheden, is men 
tot een reeks bruikbare modellen gekomen.  

In wat volgt beperken we ons tot enkele denkpistes, omdat er nu eenmaal nog heel wat 
onbeantwoorde vragen zijn i.v.m. het onderwerp.
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• aminozuren (bouwstenen van proteïnen)

Enkele mogelijke bronnen/reactiewegen:

Het historische experiment van Miller en Urey in 1953 veronderstelde een sterk reducerende 
atmosfeer (vooral CH4, NH3, H2 en waterdamp). Nu denkt men eerder aan een atmosfeer 
die rijk was aan waterdamp, CO2, N2, wat CO en merkelijk minder H2 . Dit komt doordat 
vulkaangassen vnl. uit eerstgenoemde componenten bestaan. Verder blijken UV-stralen 
NH3 en CH4 te vernietigen. Via varianten van het experiment van Miller-Urey is men 
erin geslaagd met deze gasmengsels aminozuren, hydroxyzuren, purinen, pyrimidinen en 
diverse suikers te synthetiseren.

Het experiment van Miller-Urey
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Voorbeeld van een reactiereeks, waarbij serine gevormd wordt:

 HCHO (formaldehyde) + HCHO   ➝ ➝  HOCH2CHO (glycolaldehyde)

 Dit produkt ondergaat vervolgens een Streckerreactie:

 HOCH2CHO + NH3  ➝ ➝   HOCH2CH(OH)NH2

 HOCH2CH(OH)NH2   ➝ ➝  HOCH2CH=NH  + H2O

 HOCH2CH=NH + HCN   ➝ ➝  HOCH2CH(NH2)-CN

 HOCH2CH(NH2)-CN + 2 H2O   ➝ ➝    HOCH2CH(NH2)-COOH + NH3

 Globale reactie:

 2 HCHO + HCN + H2O  ➝ ➝    HOCH2CH(NH2)COOH (serine)

• suikers (componenten van RNA en DNA)

Fotochemische reacties leveren makkelijk formaldehyde op. In een licht basische 
omgeving kan dit condenseren tot eenvoudige sachariden: (CH2O)n.. Probleem is echter 
dat ribose in prebiotische omstandigheden weinig stabiel is. Men vermoedt dan ook dat 
de voorloper van RNA geen ribose bevatte, maar een ander suiker. Anderzijds is het 
mogelijk dat de nodige nucleosiden zijn ontstaan via een meer stabiel ribosederivaat 
(ribose amino-oxazoline).

Een mogelijk alternatief is de synthese van sachariden vertrekkend van glycoaldehyde en 
met boraten als katalysator:
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• organische basen (componenten van RNA en DNA)

Diverse mogelijke reactiewegen zijn voorgesteld. De meest geciteerde vertrekproducten 
zijn HCN en formamide:

Een mogelijke reactieweg voor de productie van adenine, vertrekkend van HCN:

• lipiden (membraancomponenten)

Onder gesimuleerde prebiotische omstandigheden is men er eveneens in geslaagd diverse 
lipiden te synthetiseren. 
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b) Pre-RNA wereld

Zoals eerder gezegd vermoedt men dat vóór het verschijnen van RNA er eerst minder 
complexe moleculen ontstonden. Mogelijke kandidaten zijn o.a. threosenucleïnezuur 
(TNA) en peptidenucleïnezuur (PNA)

TNA komt niet (meer?) in de natuur voor. Het is een polynucleotide dat in tegenstelling 
tot RNA relatief gemakkelijk te maken is. Door basenparing kan het niet alleen comple-
mentaire TNA-ketens binden, maar ook RNA en DNA-strengen.

Bij PNA bevat de ruggengraat van de molecule geen geladen fosfaatgroepen; hij bestaat 
uit N-(2-aminoëthyl)-glycine eenheden, die samengehouden worden door peptidebindin-
gen. Net als TNA kan PNA complementaire RNA-, DNA- of PNA-ketens binden.

In de prebiotische omstandigheden konden deze moleculen spontaan repliceren. Door de 
willekeurige basensequenties is het waarschijnlijk dat sommige fragmenten zich mak-
kelijker  vermenigvuldigden dan andere. Er deed zich dus een moleculaire selectie voor. 
Sommige fragmenten hadden eenvoudige katalytische eigenschappen, die een positief 
effect hadden op de autoreproductie. Tussen de evoluerende moleculen waren er waar-
schijnlijk ook die de vorming van nieuwe nucleotiden katalyseerden, waardoor uiteinde-
lijk RNA-fragmenten ontstonden.

b) de RNA wereld

Ook tussen de gevormde RNA-fragmenten bestond er een vorm van competitie, waarbij 
degene die het best in staat waren zichzelf te reproduceren een selectief voordeel had-
den. 

Nieuwe RNA-ketens konden op verschillende manieren gevormd worden: 
 • ofwel met behulp van afzonderlijke nucleotiden uit de omgeving, 
 • ofwel door het binden van kleine RNA-fragmenten op de moedermolecule.
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Hypothese 1: replicatie van RNA gebeurde 
m.b.v. afzonderlijke nucleotiden

Hypothese 2: replicatie van RNA gebeurde 
m.b.v. korte RNA-fragmenten

Een belangrijke eigenschap van RNA-strengen is hun vermogen om lussen te vormen, 
waarbij er tussen de lussen zelf nog eens bindingen kunnen tot stand komen. Dit resulteert 
in een specifieke 3 dimensionele structuur:

Het is dankzij deze ruimtelijke structuur dat RNA enzymatische eigenschappen kan 
vertonen. RNA-moleculen met een enzymatische werking noemt men ribosymen. Men 
vermoedt dat dergelijke ribosymen een belangrijke rol hebben gespeeld in de verdubbeling 
van de RNA-moleculen. Vaak vindt men metaalionen in de actieve site van een ribosym. 
Verder heeft men vastgesteld, dat sommige ribosymen de vorming van peptiden kan 
katalyseren, wat kan uitgegroeid zijn tot de ribosomen, die in feite ribosymen zijn.

Met verloop van tijd zullen de geproduceerde polypeptiden de ribosymen overtroeven in 
enzymatische capaciteit.

In 2005 werd bewezen dat montmorilloniet, een kleisoort die voorkomt in verweerde 
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vulkanische assen, (kleine) RNA-moleculen bindt en deze met elkaar kan doen reageren 
waardoor langere RNA-ketens ontstaan.  Dit proces zou zich ook hebben kunnen voordoen 
in de prebiotische tijden.

e) protocellen

Halverwege vorige eeuw heeft Sidney Fox aangetoond, dat een droog mengsel van
 aminozuren na verhitting een zekere hoeveelheid polypeptiden 
(proteïnoïden) opleverde. Hij lostte deze op in heet water en liet 
het geheel afkoelen.  Hij stelde vast dat kleine blaasjes (micro-
sferen) van ca 2 micrometer diameter ontstonden en dat deze 
blaasjes in bepaalde omstandigheden spontaan vermeerderden 
via knopvorming. Dergelijke blaasjes zouden in de oertijd kun-
nen gezorgd hebben voor afgesloten ruimtes, waarbinnen speci-
fieke chemische processen konden optreden.

Een alternatief voor compartimentalisering vormen de liposomen. Wanneer amfifielen 
(verbindingen die aan één kant hydrofiel zijn en aan de andere hydrofoob) in een waterige 
omgeving komen, zullen ze micellen of liposomen vormen. In prebiotische tijden kan 
zich iets analoogs hebben voorgedaan, want men heeft vastgesteld dat het reeds eerder 
vermelde montmorilloniet de vorming van liposomen in de hand werkt. De dubbele laag 
lipiden kan beschouwd worden als een elementaire celmembraan.

In 2003 heeft een groep wetenschappers van de universiteit van Harvard liposomen 
‘gekweekt’ op klei. Deze liposomen groeiden spontaan door versmelting met micellen 
of door opname van amfifielen en splitsten nadien. Wanneer RNA in het midden 
aanwezig was, werd dit spontaan opgenomen. Deze structuren vertoonden complexe 
veranderingen, zoals groei, fusie, splitsing, knopvorming, inwendige reacties en reacties 
aan de oppervlakte, dit alles als respons op zuivere fysische en chemische krachten. 

Door opname van bepaalde stoffen uit de omgeving, verwerking van deze stoffen en 
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afgifte van andere stoffen, kunnen ze beschouwd worden als ‘protocellen’.

f) RNA ➝ DNA

Een belangrijke stap in de inwendige taakverdeling komt er wanneer dubbelstrengig RNA 
evolueert naar DNA. Vanaf dat ogenblik neemt DNA een deel van de taken van RNA 
over: het gebruikt het RNA om eiwitten te synthetiseren, en het RNA op zijn beurt ‘helpt’ 
het DNA om kopies van zichzelf te maken en om zijn genetische informatie over te dra-
gen op RNA.

                          
 

    

1. RNA-strengen ontstaan uit
materiaal uit de omgeving

2. Evoluerende RNA-strengen
kopiëren zichzelf

3. RNA-moleculen beginnen 
peptiden te maken die kunnen 

dienen als katalysator  
 

        

                                  

4. De peptiden/eiwitten helpen het RNA
bij zijn replicatie en vergemakkelijken de 

synthese van nieuwe eiwitten. Zij helpen ook het 
RNA bij het maken van dubbelstrengige 

versies van zichzelf, die uiteindelijk zullen
evolueren tot DNA

5. DNA gebruikt nu RNA om eiwitten
te maken. Deze helpen nu op hun beurt 

het DNA bij het maken van kopies
van zichzelf en bij het overdragen van

zijn genetische informatie op RNA.

   

De weg naar protocellen, die we hier beschreven hebben, vertrekt van de “Replicator	first” 
hypothese. Daarnaast is er ook de “Metabolism	first” hypothese, waarbij men uitgaat van 
de veronderstelling dat primitieve moleculen (cfr. prebiotische chemie) worden opgeno-
men in miniholtes bedekt met een membraan van FeS in de nabijheid van hydrothermi-
sche uitlaten op de bodem van de oceaan. Daar verkeerden ze in ideale omstandigheden 
(temperatuur, druk, reagentia...) om met elkaar te reageren via talrijke reactiecyclussen, 
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waarbij in de loop van tijd steeds complexere verbindingen worden gevormd. Het is maar 
veel later dat membranen van lipiden zich vormden omheen het reactiesysteem. 

Ontstaan van protocellen in de nabijheid van hydrothermische uitlaten op de oceaanbodem

Beide theorieën hebben hun aanhangers en critici, maar de “Replicator first” theorie wordt 
momenteel het meest experimenteel gestaafd.

Hypothese 2: het leven ontstond niet op de aarde

Panspermia (Gk. πaς/πaν (pas/pan, “alle”) en σπeρμa (sperma, “zaad”)) is een theorie, 
waarbij men vertrekt van de veronderstelling, dat de basis voor het leven over het heelal 
verspreid is. Hierbij kan het leven op verschillende plaatsen ontstaan zijn en nadien 
‘uitgezaaid’ worden over de ruimte en zo de aarde bereikt hebben. Een iets enger begrip 
is exogenese, waarbij men aanneemt dat het leven de aarde vanuit de ruimte heeft bereikt, 
maar waarbij men geen informatie geeft hoe verspreid het leven in de ruimte wel is.

Sinds de ontdekking van de extremofielen (micro-organismen die kunnen overleven 
in zeer extreme omstandigheden van temperatuur, druk, pH, straling...) zijn sommige 
wetenschappers ervan overtuigd, dat de basis van het leven buiten de aarde dient gezocht 
te worden. Dit verplaatst natuurlijk het probleem, maar geeft wel meer respijt aan het 
leven om zich te ontwikkelen (het kan ergens elders ontstaan zijn vóór het ontstaan van 
de aarde.

Een mogelijke indicatie van het ontstaan van leven buiten de aarde zijn de talrijke 
organische verbindingen die men in sommige meteorieten vindt. De best bekende is de 
Murchison meteoriet, die in 1969 insloeg bij het dorp Murchison in Australië. Meer dan 
100 kg fragmenten werden verzameld en zeer nauwkeurig onderzocht. Hieronder de 
bevindingen van één van de laatste onderzoeken, gepubliceerd in juni 2008:

“Carbon-rich meteorites, carbonaceous chondrites, contain many biologically relevant 
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organic molecules and delivered prebiotic material to the young Earth. We present 
compound-specific	carbon	isotope	data	indicating	that	measured	purine	and	pyrimidine	
compounds are indigenous components of the Murchison meteorite. Carbon isotope 
ratios	for	uracil	and	xanthine	of	δ13C	=	+	44.5‰	and	+	37.7‰,	respectively,	indicate	a	
non-terrestrial origin for these compounds. These new results demonstrate that organic 
compounds, which are components of the genetic code in modern biochemistry, were 
already present in the early solar system and may have played a key role in life’s origin”

Zita Martins e.a. Earth and Planetary Science Letters
Volume 270, Issues 1-2, 15 June 2008, Pages 130-136

Fragment van de Murchisonmeteoriet

Net als voor de andere theorieën zal verder onderzoek moeten uitmaken, in hoeverre deze 
hypothese strookt met de realiteit...

Besluit: 

Er zijn waarschijnlijk weinig onderwerpen in de biologie die zo controversieel zijn als 
“het ontstaan van het leven”. Als we echter zien welke hoeveelheid informatie de laatste 
decennia werd verzameld en hoe beetje bij beetje elk puzzeldeeltje zijn plaats vindt, dan 
mogen we veronderstellen dat binnen afzienbare tijd de wetenschap tot een algemeen 
aanvaard model zal komen. 
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EVOLUTIE

DEFINITIE

In zijn boek “Evolution” (2005-Sinauer Associates) geeft Douglas J. Futuyma een duide-
lijke omschrijving van het begrip:

“Biologische evolutie is de verandering in de eigenschappen van groepen van organis-
men in de loop van de tijd. De ontwikkeling, of ontogenese, van één individu wordt niet 
beschouwd als evolutie; individuele organismen evolueren niet. 
Groepen organismen, die we populaties noemen, produceren nakomelingen die wijzigin-
gen vertonen. Populaties kunnen opgesplitst raken, zodat diverse populaties afstammen 
van één gemeenschappelijke populatie.  
De populaties divergeren wanneer verschillende wijzigingen tot uiting komen in de di-
verse populaties.
De veranderingen binnen de populaties worden beschouwd als ‘evolutionair’  wanneer ze 
van de ene generatie op de andere worden overgedragen via het genetisch materiaal. 
De biologische evolutie kan beperkt, dan wel substantieel zijn; zij omvat alles, gaande 
van lichte veranderingen in de verhoudingen van de diverse vormen van een gen binnen 
een populatie, tot de veranderingen die leidden van het eerste organisme tot dinosaurus-
sen, bijen, eiken en mensen.”

Voor het gebruik in klasverband volstaan volgende definities:

Evolutie is een proces dat resulteert in overerfelijke veranderingen binnen  
een populatie, gespreid over talrijke generaties.

ofwel

Evolutie is de verandering in de frequentie van de allelen binnen een genenpool,  
van één generatie op de volgende.

We onthouden dat  

1. biologische evolutie betrekking heeft op populaties en niet op individuen. M.a.w. 
populaties evolueren, individuen niet. 

2. De veranderingen moeten genetisch EN overerfelijk zijn

Wanneer biologen zeggen dat ze een evolutie hebben waargenomen, willen ze zeggen dat 
ze een verandering hebben vastgesteld in de frequentie van bepaalde allelen binnen de 
beschouwde populatie. 
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EVOLUTIE: FEIT OF THEORIE?

In de wetenschap wordt iets als een feit aanvaard, wanneer er voor de voorafgaande hy-
potheses zoveel bewijsmateriaal is verzameld, dat het geheel als waar wordt aanzien. Uit 
wat verder volgt zal blijken dat dit het geval is voor hetgeen wij gedefinieerd hebben als 
“evolutie”. In dit opzicht kunnen wij stellen dat de biologische evolutie een feit is.
De manier waarop de evolutie tot stand is gekomen wordt verklaard door de evolutiethe-
orie. Zij is de verzameling van alle ideeën die ertoe geleid hebben, dat de wetenschappers 
de evolutie als een realiteit zien.

HET BEGRIP “SOORT”

Daar “evolutie” betrekking heeft op populaties van organismen die tot dezelfde soort 
behoren, dienen we eerst dit laatste begrip te definiëren. Nu blijkt het in de praktijk een 
onmogelijke zaak te zijn een algemeen geldende definitie te formuleren, maar we kunnen 
wel onze toevlucht nemen tot onderstaande definities die in de meeste gevallen toepas-
baar zijn:

Geven we een tweetal voorbeelden die aantonen dat het niet zo eenvoudig is om een slui-
tende definitie van het begrip “soort” te geven:
• Deense dog en chihuaha worden tot dezelfde soort gerekend, hoewel ze niet voldoen 
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aan de definitie volgens het BSC
• Alle definities van het begrip veronderstellen dat een organisme al zijn genen krijgt 

van één of twee ouders. Nu heeft men vastgesteld dat er een horizontale genover-
dracht kan optreden tussen zeer verschillende groepen van  prokaryoten, tussen som-
mige eencellige eukaryoten en zelfs tussen bepaalde schaaldieren en stekelhuidigen.

EERST EEN BEETJE GENETICA...

WAT ZIJN “GENEN”?

 



Biologische evolutie64

Charles Robert Darwin  1809 - 2009

 



                  Biologische evolutie            65

Charles Robert Darwin  1809 - 2009

Het DNA bij de prokaryoten ligt gewoonlijk onder de vorm van lussen in het cytoplas-
ma en is verankerd aan de celwand (A), terwijl het DNA van eukaryoten gewikkeld is 
rondom kernen van 8 eiwitten (B):

DNA IS EEN GECODEERDE MOLECULE

Een molecule DNA bestaat uit een dubbele helix, waarbij elke streng een polynucleotide 
is. Het enige waarin de nucleotiden onderling van elkaar kunnen verschillen is door hun 
organische base. In de nucleotidenstreng krijgen we zo een wisselende opeenvolging van 
organische basen, wat een codering mogelijk maakt.

Slechts van één van de twee strengen wordt de code gebruikt voor de synthese van eiwit-
ten of RNA-moleculen (het is de streng die model staat voor het mRNA):
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VAN GEN TOT KENMERK
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OVERZICHT VAN DE EIWITSYNTHESE (EUKARYOOT)

Vooral bij de transcriptie is er een verschil tussen prokaryoten en eukaryoten. Bij de 
eukaryoten heeft men niet coderende stukken (introns), die eerst samen met de coderende 
fragmenten (exons) gekopieerd worden onder de vorm van pre-RNA, maar die dan na-
dien ‘weggeknipt’ worden:
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Dit knip- en plakwerk kan op verschillende manieren gebeuren, zodat één gen kan code-
ren voor diverse eindproducten: 

Het is dankzij dit systeem, dat een relatief beperkt aantal genen toch kan coderen voor 
een zeer groot aantal verschillende producten. Een wijziging in dit knip- en plakwerk 
resulteert automatisch in een ander eindproduct, wat één van de oorzaken kan zijn van de 
variabiliteit binnen de soort.

De basensequentie in het gen (DNA) bepaalt de basensequentie van het mRNA. Tegen-
over Adenine komt Uracil, tegenover Cytosine komt Guanine, tegenover Thymine komt 
Adenine en tegenover Guanine komt Cytosine:

Tijdens de translatie wordt de code van het mRNA ‘gelezen’ door de ribosomen en ‘ver-
taald’ in de synthese van het eindproduct (meestal een eiwit). Het aflezen van het mRNA 
door de ribosomen gebeurt telkens per triplet van organische basen, waarbij een triplet 
(een codon) codeert voor één aminozuur. 

Met de 4 organische basen kan men 43 = 64 verschillende tripletten vormen, die in theorie 
zouden kunnen coderen voor 64 verschillende aminozuren. In de praktijk blijken verschil-
lende codons te coderen voor eenzelfde aminozuur, waardoor de 64 codons uiteindelijk 
maar 20 aminozuren coderen. Ook zijn er drie tripletten die de translatie afbreken; het zijn 
zg. stop-codons (zie de tabel met de genetische code op de bladzijde hiernaast).

De synthese van de eiwitten is het resultaat van een prachtig samenspel tussen mRNA, 
transport RNA (tRNA) en bepaalde enzymen.
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De genetische code

* het codon AUG is ook een zg. START-codon; nagenoeg elk eukaryoot mRNA begint met het triplet AUG
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DNA KOMT NIET ALLEEN VOOR IN DE CHROMOSOMEN

Men kent ook zg. extrachromosomaal DNA. Zo zit er DNA in mitochondriën en in chlo-
roplasten. Verder worden de plasmiden van bacteriën (kleine stukjes circulair DNA) ook 
tot het extrachromosomaal DNA gerekend.

Mitochondriaal DNA (mtDNA) speelt een belangrijke rol in de studie van de evolutie 
van een soort. Het wordt nagenoeg uitsluitend via moederszijde overgeërfd en net als de 
plasmiden is het circulair van vorm.

mtDNA van de mens

De replicatie van mtDNA gebeurt onafhankelijk van de celcyclus en recombinatie gebeurt 
uitsluitend met eigen kopieën. Dit houdt in, dat mtDNA onveranderd wordt doorgegeven 
aan de volgende generatie. Diversiteit wordt in het mtDNA versterkt.

Chloroplast DNA (chDNA) is ook ringvormig en lijkt net als mtDNA sterk op prokary-
oot DNA. Studie van chDNA kan ook een middel zijn om de verwantschap tussen soorten 
aan te tonen.

RIBOSOMAAL RNA

Ribosomaal RNA (rRNA) is de belangrijkste com-
ponent van de ribosomen. Gedurende de translatie 
speelt rRNA een rol in het decoderen van mRNA 
en tezelfdertijd treedt het in wisselwerking met 
tRNA. 

Doordat rRNA zeer stabiel is weet men dat de ge-
nen die voor het rRNA coderen weinig aan variatie 
onderhevig zijn. Studie van de rRNA-genen biedt 
dan ook de mogelijkheid om evolutieve verwant-
schappen te onderzoeken.
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CHROMOSOOM

Een chromosoom is een structuur bestaande uit DNA en eiwitten. Het aantal chromoso-
men is per soort constant. Zo heeft een mens in een normale somatische cel (lichaamscel 
die geen geslachtscel is) 46 chromosomen en een koe 60.

De structuur van een chromosoom verandert tijdens de celcyclus. Een eukaryoot chro-
mosoom bestaat tijdens de interfase uit een chromatinedraad, die een polynucleosoom is. 
Tijdens deze periode zijn grote stukken DNA makkelijk toegankelijk voor transcriptie.

Vóór het celdelingsproces wordt van elke chromatinedraad een kopie gemaakt. Beide 
kopieën zijn met elkaar verbonden op een plaats die men het centromeer noemt. De 
twee chromatinedraden condenseren vervolgens via toenemende spiralisatie tot duide-
lijk waarneembare structuren, die men chromatiden noemt. De twee chromatiden samen 
vormen een zg. metafasechromosoom
 

 

Wanneer men bepaalde kleuringstechnieken toepast op (metafase)chromosomen van eu-
karyoten, kan men een bandenpatroon waarnemen. Dit bandenpatroon biedt een goed 
hulpmiddel om genen op een bepaald chromosoom te lokaliseren. 

Voortgaande op deze bandenpatronen en op de vorm en grootte van de chromosomen, kan 
men een algemeen aanvaarde rangschikking maken. Men noemt dit het karyotype. 

Studie van het karyotype kan anomalieën in de chromosomenstructuren of aantallen aan 
het licht brengen en eventuele nieuwe vormen helpen verklaren.
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Karyotype van de mens (man) 
 

Lokalisatie van een gen op een chromosoom
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PLOÏDIE

Deze term heeft betrekking op het aantal maal dat een volledige set verschillende chro-
mosomen voorkomt in een eukaryote cel:

Nemen we als voorbeeld de mens. Zijn basisset telt 23 chromosomen (N=23). Deze ba-
sisset treft men aan in zijn geslachtscellen, die bijgevolg haploïde zijn. Zijn somatische 
cellen tellen 46 chromosomen (2N) en zijn dus diploïde. In de lever vindt men talrijke 
polyploïde cellen, die euploïde zijn.

Iemand die lijdt aan het syndroom van Down heeft 3 chromosomen van het type 21 in zijn 
somatische cellen. We hebben hier te doen met een trisomie en de somatische cellen die 
47 chromosomen bevatten zijn aneuploïde. 

Het karyotype van de mens op de vorige bladzijde toont ons de chromosomen van een 
mannelijke diploïde cel. De chromosomen zijn er paarsgewijs gerangschikt in koppels 
zg. homologe chromosomen (het zijn deze chromosomen die koppels vormen tijdens 
de meiose). Man en vrouw hebben 22 van deze koppels gemeenschappelijk. Onderling 
verschillen ze in het 23ste koppel, dat een rol speelt in de geslachtsbepaling. Dit koppel 
noemt men dan ook de geslachtschromosomen (het koppel is XX bij de vrouw en XY bij 
de man). Chromosomen, die geen geslachtschromosomen zijn, noemt men autosomen.
Een haploïde menselijke geslachtscel telt 22 autosomen en 1 geslachtschromosoom, ter-
wijl een somatische cel 44 autosomen telt en 2 geslachtschromosomen.
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OVER LOCI EN ALLELEN

De specifieke plaats van een gen op een chromosoom noemt men zijn “locus” (meervoud 
loci). Homologe genen komen voor op de overeenstemmende loci van homologe chro-
mosomen. Van zodra er van een homoloog gen twee of meer varianten bestaan, spreekt 
men van allelen.

 

Allelen zijn varianten van een gen, die voorkomen op 
de overeenstemmende loci van homologe chromosomen

Een individu is homozygoot voor een gen, wanneer de homologe genen identiek zijn. 
Wordt de overeenstemmende locus van homologe chromosomen ingenomen door ver-
schillende allelen, dan zegt men dat het individu heterozygoot is voor het bewuste gen.

Noteren we dat een normale diploïde cel nooit meer dan twee allelen van een gen kan 
bevatten, hoewel er voor het gen in kwestie misschien 6 allelen bestaan.

Een “wild type” allel is een allel dat als ‘normaal’ wordt beschouwd voor het organisme, 
terwijl een “mutant” een nieuwe vorm is.

Beschouwen we een plant met twee allelen voor de bloemkleur: wit en rood. Dan kunnen 
zich volgende combinaties voordoen:

De plant kan dus homozygoot zijn voor (het gen voor) de bloemkleur of heterozygoot. 
In het eerste geval zijn de allelen identiek en in het tweede verschillend. 

Ook wat de bloemkleur betreft zijn er verschillende mogelijkheden: Zo kan de plant 



                  Biologische evolutie            75

Charles Robert Darwin  1809 - 2009

ofwel rode bloemen•	
ofwel witte bloemen•	
ofwel roze bloemen•	
ofwel rode en witte bloemen•	

dragen.

Welk uiterlijk kenmerk (fenotype) overeenstemt met welk genotype (allelencombinatie) 
hangt af van de manier waarop de betrokken allelen tot expressie komen.

Voor wat de homozygote bloemen betreft is er geen twijfel mogelijk: in dit geval zal in 
normale omstandigheden de allelencombinatie ‘rood-rood’ rode bloemen opleveren en 
‘wit-wit’ witte bloemen.

Wanneer de allelencombinatie ‘wit-rood’ uitsluitend rode bloemen oplevert, zegt men 
dat de rode kleur dominant is over wit. ‘Wit’ is dan recessief. Omgekeerd, wanneer alle 
bloemen voor deze combinatie ‘wit’ zouden zijn, zou ‘wit’ dominant zijn en ‘rood’ reces-
sief.

De aanwezigheid van roze bloemen is te verklaren door het feit dat het allel voor ‘rood’ in 
heterozygote toestand minder tot expressie komt, waardoor minder van het rode pigment 
gevormd wordt. In dit geval hebben we te doen met een onvolledige dominantie van 
‘rood’ t.o.v. ‘wit’. De kleur ‘roze’ is een intermediair fenotype.

De aanwezigheid van rode en witte bloemen op dezelfde plant kan verklaard worden door 
een even sterke expressie van de allelen voor ‘rood’ en voor ‘wit’. Hier hebben we te doen 
met een geval van codominantie.

GENOOM

Het genoom van een organisme omvat de complete DNA-sequentie van één chromoso-
menset van een organisme. Bij eukaryoten bedoelt men daarmee gewoonlijk het DNA dat 
voorkomt in de kern, maar men kan het ook hebben over het mitochondriaal genoom of 
over het chloroplast-genoom. 

Wanneer we bovenstaande definitie hanteren, houden we geen rekening met de geneti-
sche diversiteit en het polymorfisme binnen de soort. Het ligt voor de hand, dat wil men 
een idee krijgen van de effecten van bepaalde genen en het resultaat van variaties van die 
genen, dat men het genoom van talrijke individuen van die soort onderling moet verge-
lijken.

Als we het bijgevolg hebben over het “menselijk genoom”, dan hebben we het niet over 
het genoom van één welbepaald individu, maar over een ganse familie van DNA-sequen-
ties die een biologische context delen.

c-waarde

Is een maat voor de totale hoeveelheid DNA in het genoom van een organisme. 
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De c-waarde wordt uitgedrukt in kilobasen (waar 1 kilobase staat voor 1000 basenparen 
in het DNA), of in een massa-eenheid.

Organisme c-waarde
(kilobase) Nota

Virus, Bacteriofaag MS2 3569 Eerst bepaalde RNA-sequentie* (1976) 
Virus, Faag Φ-X174 5386 Eerst bepaalde DNA-sequentie (1977)
Virus, Faag λ 5×104 
Bacterie, Carsonella ruddii 1.6×105 kleinste, niet-viraal genoom (feb. 2007)
Bacterie, Escherichia coli 4×106 

Amoebe, Amoeba dubia 6.7×1011 grootste gekend genoom (dec. 2005)
Plant, Arabidopsis thaliana  - Zandraket 1.57×108 eerst bepaald plantengenoom (dec. 2005)
Plant, Genlisea margaretae 6.34×107 kleinste genoom voor een bedektzadige (2006)
Plant, Populus trichocarpa - Haarvruchtige populier 4.8×108 Eerste genoom van een boom (sept. 2006)
Fungus, Aspergillus nidulans 3×107 
Nematode, Caenorhabditis elegans 9.8×107 Eerste genoom van een multicellulair dier, dec. 1998
Insect, Drosophila melanogaster 1.3×108 
Insect, Apis mellifera - Honingbij 1.77×109 
Vis, Tetraodon fluviatilis, Groene kogelvis 3.85×108 Kleinste bekend genoom van een gewervelde (2008)

Vis, Protopterus aethiopicus soort Longvis 1.3×1011 
Grootste bekend genoom van een gewervelde 
(2008)

Zoogdier, Homo sapiens 3.5×109 (2008)

Onderstaand schema geeft een idee van de spreiding van de c-waarde binnen een groep 
organismen (hier zijn de c-waarden uitgedrukt in picogram)

Hieruit blijkt overduidelijk dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen de grootte van 
het genoom en de complexiteit van het individu. Bovendien bestaat er een grote spreiding 
tussen de c-waarden van organismen die behoren tot dezelfde groep.
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JUNK DNA

Is een verzamelnaam voor al het DNA, waarvan men op dat moment dacht dat het niet 
functioneel was. Enkele jaren terug meende men dat meer dan 90% van het menselijk 
DNA junk-DNA was. Ondertussen hebben diverse studies aangetoond, dat hoe dan ook 
een deel van dit DNA een belangrijke rol speelt in de cel.

GENENFAMILIES

Men schat dat meer dan 40% van de genen die coderen voor eiwitten, behoren tot zg. 
genenfamilies. Dit zijn genen die gelijkaardige sequenties vertonen en die vaak een ver-
wante functie hebben. Een klassiek voorbeeld vormt de genenfamilie voor menselijke 
hemoglobine. 
Deze genenfamilie heeft twee subfamilies a en b, die gelegen zijn op verschillende chro-
mosomen. Zij coderen voor verschillende a en b polypeptiden, die dan gecombineerd 
worden tot verschillende types hemoglobine.
Zowel de a als de b subgroep van genenfamilies bevatten pseudogenen. Deze gelijken 
op de ‘echte’ genen, maar doordat ze interne STOP-codons bevatten zijn zij niet functio-
neel. Zij worden aangeduid met y.  Genenfamilies zijn repetitieve DNA-sequenties, die 
met verloop van tijd gediversifieerd zijn.

 
De genenfamilies van hemoglobine
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DE OORZAKEN VAN GENETISCHE VARIATIE

MUTATIES

Mutaties zijn spontane of geïnduceerde veranderingen, die zich voordoen op het niveau 
van de erfelijke informatie. Zij kunnen betrekking hebben op genen (genmutaties) of op 
chromosomen (chromosoommutaties). 
In de praktijk worden de meeste mutaties nog ontdekt door de wijzigingen die zich voor-
doen in het fenotype, maar we moeten er wel rekening mee houden dat de wijziging in 
een uiterlijk waarneembaar kenmerk geen criterium is om te spreken van een mutatie.

Een specifieke DNA-sequentie, die door één of meerdere mutaties van het origineel ver-
schilt, noemt men een haplotype.

Evolutief gezien hebben mutaties maar gevolgen, wanneer ze worden doorgegeven aan 
volgende generaties. Dit zal o.m. het geval zijn bij 

vegetatieve vermenigvuldiging van somatische cellen die een mutatie hebben onder-•	
gaan.
een mutatie van cellen tijdens de openvolgende delingen bij een gametogenese•	
een mutatie van gameten•	

Men vermoedt dat het gros van de mutaties optreedt tijdens de replicatie van het DNA bij 
celdelingen. Zo heeft men vastgesteld dat bij de mens 5x meer mutaties worden doorge-
geven via de zaadcellen dan via de eicellen. Dit komt door het veel groter aantal cellen 
(en delingen) die een rol spelen in de vorming van de zaadcellen.

DNA wordt vaak beschadigd door chemische of fysische invloeden. Gelukkig wordt het 
gros van de schade ogenblikkelijk hersteld door DNA-polymerase en met tussenkomst 
van een reeks andere enzymen. Dit houdt in, dat mutatie niet het gevolg is van een adap-
tatie, dan wel het resultaat van niet herstelde schade van het DNA.

Wanneer een mutatie zich voordoet in de cellijn die leidt naar een gameet, of in de gameet 
zelf, zal ze doorgegeven worden aan de volgende generatie. Doet ze zich vroeg voor in 
de cellijn, dan kunnen heel wat gameten de mutatie meekrijgen en kan ze voorkomen bij 
een aantal nakomelingen. Door natuurlijke selectie of door genetische drift 1 kan de ver-
andering uiteindelijk verankerd worden binnen de populatie; m.a.w. ze zal voorkomen bij 
het gros van de individuen. In dit geval wordt de mutatie een substitutie: zij vervangt het 
initiële kenmerk als “standaardkenmerk” voor de groep.

Daar de meeste mutaties niet leiden tot een substitutie, mogen we ook niet zeggen dat 
mutatie het equivalent is van evolutie! 

1.	genetische	drift	=	de	opeenstapeling	van	willekeurige	gebeurtenissen	die	leiden	tot	een	bepaalde	distributie	van	
genen. De frequentie van bepaalde allelen binnen een populatie kan hierbij toenemen ofwel afnemen. Hoe kleiner de 
populatie, hoe groter de invloed van de genetische drift. Als na verloop van tijd de frequentie van een allel zeer groot 
wordt, hebben we te doen met een evolutie.
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GENMUTATIES

Puntmutaties

Zijn veranderingen in één nucleotidenpaar van het DNA. Meestal beperkt men zich in 
de discussie tot het nucleotide dat gewijzigd wordt in de streng, die model staat voor de 
transcriptie. Men onderscheidt gevallen waar één nucleotide vervangen wordt door een 
ander (substitutie) en gevallen waar één nucleotide in de keten wordt ingelast (insertie) 
of uit de keten wordt verwijderd (deletie).

Substitutie

Volgende gevallen kunnen zich voordoen:

Men spreekt van een stille mutatie wanneer het codon met het gewijzigde nucleotide 
codeert voor hetzelfde aminozuur. In dit geval blijft de polypetidenketen onveranderd en 
heeft de mutatie geen effect.

Bij een missence mutatie codeert het gewijzigd codon voor een ander aminozuur. Het 
gevormde polypeptide zal in één aminozuur van het originele verschillen. Of deze mu-
tatie al dan niet zal leiden tot een waarneembaar effect, hangt af van een reeks factoren. 
(Is het nieuwe aminozuur chemisch verwant met het oude? Veroorzaakt de aanwezigheid 
van het nieuwe aminozuur een serieuze wijziging in de driedimensionale structuur van 
het eiwit? Komt het nieuwe aminozuur te zitten in het reactiecentrum van een enzym, of 
zit het op een totaal andere plaats?) 
Sikkelcelanemie is een ernstige aandoening die het resultaat is van dergelijke mutatie: 
in het 17de nucleotide van het gen dat codeert voor de b-keten van hemoglobine wordt A 
vervangen door T, waardoor het oorspronkelijke 6de codon GAG vervangen wordt door 
GTG. Hierdoor wordt in de b-keten het glutaminezuur vervangen door valine. Deze mi-
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nieme verandering heeft toch een enorme impact. Het gemuteerde hemoglobine polyme-
riseert spontaan bij lage zuurstofgasconcentraties wat ernstige aandoeningen veroorzaakt 
bij mensen die homozygoot zijn voor het betrokken gen. (heterozygoten ondervinden 
weinig last). De rode bloedcellen nemen een sikkelvorm aan, vandaar de naam van de 
aandoening.

Tenslotte hebben we nog een nonsense mutatie: het oorspronkelijke codon wordt hier-
door gewijzigd in een STOP-codon. De transcriptie wordt op die plaats afgebroken. 
Gebeurt dat tegen het einde van de keten, dan kunnen de gevolgen  ongemerkt blijven, 
maar in andere gevallen zal het gen niet tot expressie komen. 
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Insertie en deletie

We zien dat in beide gevallen vanaf het mutatiepunt de polypetidenketen grondig ver-
schilt van het origineel. Door de mutatie kan bovendien op een andere plaats een stop-
codon ontstaan, waardoor de keten vervroegd wordt afgebroken. Er zijn dan ook maar 
zeer weinig gevallen bekend waar dergelijke mutaties een functioneel eiwit opleveren.

Nota: insertie of deletie van meerdere nucleotiden levert ook meestal geen functioneel 
eiwit op. Deletie of insertie van één of meerdere codons tussen twee andere codons daar-
entegen kan wel een gewijzigd functioneel eiwit opleveren, omdat het nieuwe eiwit maar 
in één of enkele aminozuren van het oorspronkelijke zal verschillen. 

Wijzigingen in de nucleotidensequenties als gevolg van recombinatie

Een ‘normale’ recombinatie tijdens de meiose treedt slechts op wanneer de basensequen-
ties van homologe chromosomen mooi uitgelijnd zijn . 

Wanneer de nucleotidenketens van homologe DNA-sequenties onderling in twee of meer-
dere nucleotiden verschillen, kan een intragene recombinatie tussen beide ketens optre-
den en nieuwe DNA sequenties opleveren (net zoals crossing-over tussen genen nieuwe 
genencombinaties kan opleveren)



Biologische evolutie82

Charles Robert Darwin  1809 - 2009

Wanneer twee homologe chromosomen niet mooi tegenover elkaar liggen kan er een 
ongelijke crossing-over tussen de twee chromatiden optreden. Eén van de resulterende 
dochterchromatiden zal zo een kortere nucleotidensequentie krijgen dan normaal, een 
andere een langere (door een tandemduplicatie2), terwijl de twee resterende chromatiden 
een normale sequentie zullen vertonen:

Ongelijke crossing-over treedt het vaakst op tussen delen die reeds uit een tandemsequen-
tie bestaan. Dit resulteert in bijkomende duplicaties van de betrokken sequentie enz.

  .  .  . M  N  N  O . . .   . . . M  N  N  N  O . . .
             ➝

      .  .  . M  N  N  O . . .  . . . M  N  O . .  

Ongelijke crossing over resulteert in een toename
van tandemsequenties (...MNNO... ➝ ...MNNNO...). 

De letters stellen telkens een gen voor.

Het is o.m. door dit proces dat een zeer groot aantal kopies van niet-functioneel DNA 
voorkomt in het genoom van een individu. Bovendien is het proces ook verantwoordelijk 
voor het ontstaan van talrijke genenfamilies en van een groter aantal functionele genen.

Wanneer na verloop van tijd één van deze gedupliceerde genen door een mutatie wordt 
uitgeschakeld in een groep van nakomelingen en een ander gedupliceerd gen in een an-
dere groep nakomelingen, dan kan dit aanleiding geven tot een onvermogen om nog met 
goed gevolg te paren tussen deze twee groepen nakomelingen. Dit kan dan aan de basis 
liggen van de vorming van een nieuwe soort.

2.  Men spreekt van een tandemduplicatie, wanneer de twee gelijke sequenties mekaar direct opvolgen.
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Wijzigingen veroorzaakt door ‘overdraagbare elementen’

‘Overdraagbare elementen’ (Eng. ‘transposable elements’) zijn nucleotidenseqenties, die 
kopies produceren die op talrijke andere plaatsen in het genoom kunnen ingelast worden. 
Men onderscheidt diverse types:

De laatste jaren heeft men gevonden dat overdraagbare elementen talrijke effecten heb-
ben op het genoom:

wanneer ze ingelast worden in een coderend gebied, veroorzaken ze een wijziging •	
in het eiwit waarvoor de code bedoeld was. Bijna steeds is het eiwit niet langer 
functioneel.
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wanneer ze ingelast worden in of nabij gebieden met een regelende functie, kunnen •	
ze een invloed hebben op de expressie van een gen
het gebeurt dat overdraagbare elementen die voor ‘reverse transcriptase’ coderen, •	
buiten de DNA-kopie van hun eigen RNA, ook transcripties van RNA van andere 
genen in het genoom inlassen. Deze retrosequenties zijn bewerkingen van pseudo-
genen, die niet coderen voor functionele producten.
men heeft vastgesteld dat overdraagbare elementen de mutatiefrequentie van de •	
gemodificeerde genen verhoogt
door recombinatie van overdraagbare elementen binnen éénzelfde gen, kan er een •	
herschikking van de nucleotidensequentie binnen dat gen optreden (zie onderstaande 
figuur)

Recombinatie tussen kopies van een overdraagbaar element kunnen resulteren
in deleties (A) of inversies (B)

Wijzigingen veroorzaakt door laterale (horizontale) genoverdracht (HGT)

Men heeft vastgesteld dat er spontaan genoverdracht kan optreden tussen organismen, 
zonder dat het ene organisme een nakomeling is van het andere. Deze overdracht van 
erfelijke informatie tussen organismen, die niet noodzakelijk met elkaar verwant zijn, 
noemt men laterale genoverdracht. 
Dit verschijnsel doet zich frequent voor bij prokaryoten, maar de laatste jaren is derge-
lijke genoverdracht ook beschreven bij enkele eukaryoten. 

HGT kan op een drietal manieren gebeuren:
door •	 conjugatie: via rechtstreeks celcontact (lange fragmenten mogelijk)
door •	 transformatie: vreemd DNA (korte stukken) wordt uit de omgeving opgeno-
men en ingelast in het eigen DNA en vervolgens tot expressie gebracht.
door •	 transductie: het vreemd DNA wordt van één bacterie op een andere, verwante 
bacterie, overgedragen door een faag
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    Conjugatie:

Van twee bacteriën bevat één een plasmide 
met een gen voor resistentie tegen een an-
tibioticum (1)

Door conjugatie wordt een kopie van het 
plasmide overgedragen op de niet-resisten-
te bacterie (2)
 

Beide bacteriën zijn nu resistent tegen het 
antibioticum (3)

    Transductie: 

     1. De bacteriofaag brengt haar erfelijk materiaal in een bacterie die resistent is voor antibioticum
     2. Bacterie maakt nieuw faagmateriaal
     3. Lysis van bacterie en nieuwe fagen komen vrij; één van de fagen bevat het gen voor resistentie 
     4. Faag brengt gen voor resistentie over op niet-resistente bacterie 
     5. Het faag-DNA en een deel van het bacteriechromossom zijn homoloog ➝ recombinatie 
     6. Geïnfecteerde bacterie is nu ook resistent tegen antibioticum 
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     Transformatie: 

Vreemd DNA wordt opgenomen in bacterie (1 & 2)
Vreemd DNA neemt in dit geval de plaats in van homoloog segment (3 & 4)

Doordat deze laterale genoverdracht frequent blijkt voor te komen bij de prokaryoten, 
moet zij een belangrijke rol heeft gespeeld hebben in de evolutie.

WIJZIGINGEN IN HET KARYOTYPE (CHROMOSOOMMUTATIES)

Men spreekt van chromosoommutaties, wanneer er zich wijzigingen voordoen in het aan-
tal of in de structuur van chromosomen.

Daar sommige van deze mutaties een grondige impact hebben op meerdere genen, zijn 
chromosoommutaties fenotypisch meestal veel ingrijpender dan genmutaties.

Wijzigingen in het aantal chromosomen

Deze gebeuren het vaakst tijdens de meiose. Wanneer zij gepaard gaan met de winst of 
het verlies van één chromosoom resulteren zij in een aneuploïde cel. Is het resultaat de 
toename met één of meerdere complete haploïde chromosomensets, dan heeft men te 
doen met een euploïde cel (die polyploïd is).

Aneuploïdie

 

Om aan te tonen hoe aneuploïdie kan 
ontstaan tijdens de meiose, vertrek-
ken we van een diploïde cel met twee 
koppels homologe chromosomen. Als 
resultaat van een normale meiose, 
bekomen we 4 haploïde gameten met 
telkens twee dochterchromosomen.

➟
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Het kan gebeuren dat tijdens meiose I een 
koppel homologe chromosomen niet uit el-
kaar gaan en samen doorgegeven worden 
aan één van de twee dochtercellen. Meiose 
II verloopt vervolgens normaal, waardoor de 
helft van de gameten één chromosoom teveel 
zal hebben (N+1) en de andere helft één te 
weinig (N-1).

Anderzijds kan meiose I normaal verlo-
pen, maar tijdens meiose II kan in één van 
de dochtercellen een non-disjunctie van de 
chromatiden van één chromosoom optre-
den. Dit resulteert in 50% normale gameten 
en 50% aneuploïde. Hiervan heeft 25% een 
chromosoom teveel (N+1) en 25% een chro-
mosoom te weinig (N-1).

Aneuploïde gameten of organismen zijn meestal niet leefbaar of slagen er niet in zich op 
een normale manier te ontwikkelen.

Euploïdie (polyploïdie)

In de voorbeelden hierboven hebben we te doen gehad met een partiële non-disjunctie: 
slechts één koppel homologe chromosomen ging niet uit elkaar. Wanneer dit het geval is 
voor een complete set, dan bekomen we diploïde gameten (2N):
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Wanneer een diploïde (2N) gameet versmelt met een normale haploïde (N) bekomt men 
een triploïde (3N) zygote. Zoals eerder gezegd is de kans dat deze uitgroeit tot een vrucht-
baar individu gering. Worden er toch via een volledige non-disjunctie triploïde gameten 
gevormd, dan kunnen deze bevrucht worden door een normale haploïde (N), waarbij nu 
een tetraploïd (4N) individu ontstaat. Anderzijds kunnen tetraploïde organismen ook ont-
staan door versmelting van twee diploïde gameten.

Door andere, gelijkaardige combinaties kan men uitkomen bij hexaploïde (6N) of octa-
ploïde (8N) individuen.

Polyploïdie komt veelvuldig voor bij planten; men schat dat 50 tot 70 % van de angio-
spermen (bedektzadigen) polyploïd zijn. Bij dieren is het verschijnsel veel minder fre-
quent; het komt vaker voor bij ‘lagere’ dieren zoals platwormen en bloedzuigers, dan bij 
gewervelden. Bij deze laatste kent men enkele vertegenwoordigers bij bepaalde soorten 
amfibieën, reptielen en vissen, maar bij de zoogdieren is momenteel maar 1 polyploïde 
soort gekend: de Rode viscacha rat (Tympanoctomys barrerae).

Wijzigingen in de chromosomenstructuur

Binnen eenzelfde chromosoom kunnen zich volgende wijzigingen voordoen:

De deletie is de eenvoudigste chromosoommutatie: een chromosoom verliest ofwel in-
wendig ofwel aan het uiteinde een fragment. Dit resulteert in een chromosoom dat een 
reeks genen tekort heeft. Doet het fenomeen zich terzelfdertijd voor op beide homologe 
chromosomen, dan is dit meestal dodelijk. Treedt het verschijnsel slechts bij één chromo-
soom op, dan kunnen de genen van het niet aangetaste homologe chromosoom toch tot 
expressie komen.

Bij de duplicatie wordt een deel van een chromosoom verdubbeld, waardoor ook een 
aantal genen zal verdubbelen.

Bij inversie ondergaat een deel van het chromosoom een rotatie van 180°. Het resultaat 
kan al dan niet leefbaar zijn, naargelang het gebied dat geïnverteerd is. 
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Er kan ook genetisch materiaal van één chromosoom op een ander overgedragen worden. 
Ofwel wordt een stuk van het chromosoom ingelast in een ander (insertie) ofwel komt 
het fragment te zitten op één van de uiteinden van ander chromosoom:

Men spreekt van een reciproque translokatie wanneer chromosoomfragmenten tussen 
twee chromosomen worden uitgewisseld. 

Wanneer dergelijke translokatie gebeurt in het gebied van het centromeer van twee acro-
centrische3 chromosomen, kan dit aanleiding geven tot de fusie van 2 chromosomen, 
waardoor een metacentrisch chromosoom ontstaat.

Reciproque translokatie

Men vermoedt dat een dergelijke translokatie aan de basis ligt van het ontstaan van chro-
mosoom 2 bij de mens. Dit chromosoom heeft een samenstelling, die men nagenoeg te-
rugvindt in 2 afzonderlijke chromosomen bij de bonobo. Hoogst waarschijnlijk is in een 
ver verleden een versmelting van 2 ancestrale acrocentrische chromosomen opgetreden, 
die bewaard is gebleven in de evolutielijn van de mens. 

3 Een acrocentrisch chromosoom heeft een centromeer dat dicht bij het uiteinde van het chromosoom ligt. Bij een 
metacentrisch chromosoom ligt het centromeer nagenoeg in het midden van het chromosoom. 
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SEXUELE RECOMBINATIE

Grote groepen organismen planten zich geslachtelijk voort. Tijdens de meiose, die door-
gaat gedurende de gametogenese, gebeurt er een uitwisseling van erfelijk materiaal van  
beide ouders door crossing-over:

Deze voortdurende recombinatie bij alle individuen van de populatie resulteert in een 
enorm aantal mogelijke allelencombinaties, waardoor de variabiliteit binnen de soort na-
genoeg geen grenzen kent. 

FACTOREN DIE DE GENETISCHE SAMENSTELLING VAN 
EEN POPULATIE KUNNEN BEÏNVLOEDEN

In het vorig hoofdstuk hebben we gezien dat mutaties en sexuele recombinatie aan de 
basis liggen van de genetische variabiliteit binnen een populatie. Van deze twee hebben 
enkel de mutaties een invloed op de allelenfrequentie; de sexuele recombinatie zorgt voor 
de verdeling van de diverse allelen over de populatie.

Nu is de impact van mutaties op allelenfrequenties eerder gering en men heeft vastgesteld 
dat er andere factoren zijn, waarvan de impact veel groter is. Het zijn dan ook deze facto-
ren, die de drijvende krachten zijn achter de evolutie.

Deze andere factoren zijn respectievelijk:
de genmigratie (Eng. •	 gene	flow)
de natuurlijke selectie•	
en de genetische drift•	

 

GENMIGRATIE

Naast mutaties en sexuele recombinatie speelt genmigratie een belangrijke rol in het tot 
stand komen van de variabiliteit binnen de soort. Men spreekt van genmigratie wanneer 
er een uitwisseling van allelen optreedt tussen diverse populaties. Door genmigratie ver-
groot de variabiliteit van de genenpool.
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Door genmigratie neemt de frequentie van het allel dat codeert voor een

donker schild toe binnen de populatie van kevers met een lichtgekleurd schild

Verschillende factoren spelen een rol in de afstand waarover genmigratie kan optreden. 
Zo zal bij hoge windbloeiers het stuifmeel over een grotere afstand verspreid worden dan 
bij lage; trekvogels kunnen hun allelen over een veel groter gebied verspreiden dan slak-
ken...

Hoe groter de genmigratie tussen populaties, hoe kleiner de kans op het ontstaan van 
nieuwe soorten. Wanneer de genmigratie tussen populaties voldoende groot is, zullen de 
populaties uiteindelijk genetisch gelijk worden. Dit wordt geïllustreerd in onderstaande 
grafiek, die aantoont hoe snel populaties convergeren naar dezelfde allelenfrequentie, 
wanneer telkens 10 % van elke populatie bestaat uit immigranten uit andere populaties: 

Verandering van de allelenfrequentie tegen de tijd binnen 5 subpopulaties,
die 10 % migranten uitwisselen per generatie
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NATUURLIJKE SELECTIE

Sommige individuen met bepaalde kenmerken (scherper zicht, andere kleur, grotere bla-
deren...) blijken in sommige omstandigheden meer nakomelingen te hebben dan andere 
individuen binnen de populatie die deze kenmerken niet vertonen. 
Wanneer deze kenmerken overgeërfd worden zal na verloop van tijd dit kenmerk over-
heersen binnen de populatie, tenzij er iets verandert in de omgeving, waardoor dit ken-
merk plots een minwaarde krijgt.

Het mechanisme dat verantwoordelijk is voor het uitselecteren van de individuen met het 
‘gunstige’ kenmerk noemt men de natuurlijke selectie4.

Een eenvoudig voorbeeld van natuurlijke selectie

Een tweetal bruikbare definities voor ‘natuurlijke selectie’:

Proces waardoor sommige genen of genencombinaties in een populatie meer wor-•	
den gereproduceerd dan andere, wanneer de populatie wordt blootgesteld aan 
veranderingen in de omgeving. 

Proces dat zich voordoet wanneer een reeks individuen binnen een populatie meer •	
kans maken om zich met succes voort te planten en een groter aantal nakomelingen 
te hebben dan andere.

Noteren we dat natuurlijke selectie maar mogelijk is, wanneer er een genetische variatie 
binnen de populatie bestaat. Bovendien is het een proces dat betrekking heeft op een 
populatie; het gaat immers om de kans op overleven en het gemiddeld aantal nakomelin-
gen, begrippen die enkel gelden voor groepen. Verder is natuurlijke selectie geen externe 
kracht die werkt met een bepaald doel. Het is gewoon de naam voor statistische verschil-
len in reproductief succes tussen genen, organismen of populaties.

4. Wanneer de mens aan de basis ligt van het selectieproces spreekt men van ‘kunstmatige selectie’
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Natuurlijke selectie kan directioneel, stabiliserend of disruptief zijn:

Bij een directionele selectie bevoordeligt de natuurlijke selectie een extreem fenotype, 
bv. de snelste individuen bij een katachtige. Van generatie op generatie zullen deze kat-
achtigen sneller en sneller worden, voor zover er binnen de populatie een erfelijke varia-
biliteit voor deze eigenschap bestaat. 

Men heeft te doen met een stabiliserende selectie wanneer door natuurlijke selectie de 
extremen verwijderd worden waardoor de ‘middenmoot’ bevoordeligd wordt. Een voor-
beeld is het geboortegewicht van schapen: te kleine lammeren hebben weinig overle-
vingskansen, terwijl te grote exemplaren problemen kunnen krijgen bij de geboorte. De 
middenmoot heeft het meeste kans om een geboorte probleemloos te doorkomen en later 
reproductief te worden.

Bij een disruptieve selectie zijn het juist de extremen die bevoordeligd worden in het se-
lectieproces; de middenmoot is maar sporadisch aanwezig. Een voorbeeld vinden we bij 
de Afrikaanse vlinder Papilio dardanus die qua uitzicht verschillende giftige vlinders kan 
nabootsen. Meestal hebben die fel gekleurde tekeningen, waardoor ze door predatoren 
gemeden worden. Variëteiten van Papilio dardanus die de extremen van deze tekeningen 
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niet vertonen zijn dan ook vaker een prooi en komen weinig voor binnen de populatie.

Papilio dardanus

Natuurlijke selectie is wel onderworpen aan een reeks beperkingen: zo zal een varken 
nooit vleugels kunnen ontwikkelen omdat het in zijn genoom niet over de erfelijke basis 
beschikt voor een variant met vleugels.

SELECTIE Van OF SELECTIE OP

Dat de woordkeuze wel belangrijk is, zullen we illustre-
ren aan de hand van nevenstaande opstelling. Gooien we 
alle balletjes vanboven in het systeem en schudden we eens 
goed, dan zullen de balletjes gescheiden worden volgens 
grootte. Onderaan vinden we de kleinste balletjes, die te-
vens de donkerste zijn. 

Het selectiecriterium is hier grootte van de balletjes en niet 
de kleur. We moeten dus een onderscheid maken tussen 
de selectie van voorwerpen en de selectie op een bepaald 
kenmerk.

Wanneer een bepaald kenmerk een reproductief voordeel vertegenwoordigt, kan er een 
natuurlijke selectie van de individuen met dat kenmerk gebeuren, waarbij er geselecteerd 
wordt op het bewuste kenmerk. Dit kenmerk kan wel andere effecten hebben, waarop niet 
geselecteerd werd. 

Onderstellen we bv. een plant die als gevolg van mutaties én een slechte smaak krijgt 
én een andere bladvorm. Zij zal omwille van haar slechte smaak gemeden worden door 
planteneters, waardoor ze een reproductief voordeel krijgt t.o.v. haar soortgenoten. Door 
natuurlijke selectie zal de populatie van die planten groeien, waardoor er ook meer plan-
ten zullen zijn met de nieuwe bladvorm. Er werd geselecteerd op de smaak, maar als ne-
veneffect neemt de allelenfrequentie voor de andere bladvorm toe binnen de populatie.

Tenslotte willen we erop wijzen, dat natuurlijke selectie kan optreden op het niveau van
genen, •	
van individuele organismen, •	
van groepen zoals populaties of soorten.•	
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ADAPTATIE = WIJZIGINGEN ALS GEVOLG VAN NATUURLIJKE SELECTIE

Een adaptatie is een proces waarbij een organisme via natuurlijke selectie beter past in 
zijn omgeving, zoals een nieuwe vachtkleur binnen de populatie, waardoor de individuen 
met die kleur minder opvallen voor predatoren.

De term ‘adaptatie’ mag niet verward worden met de fysiologische betekenis van ‘aan-
passing’, waar men een ‘acclimatisatie’  bedoelt (zoals de aanpassing van ons lichaam aan 
de lage O2-concentratie op grote hoogte, door de productie van meer rode bloedcellen).

Natuurlijke selectie en adaptatie

Niet alle kenmerken hoeven adaptaties te zijn. Zo is bloed rood gekleurd door de aanwe-
zigheid van hemoglobine; er is geen enkele reden om aan te nemen dat de rode kleur een 
adaptatie is. De rode kleur is gewoon een fysisch gevolg van de chemische structuur van 
hemoglobine.

Enkele voorbeelden van adaptatie:

De schedel van een slang
is goed aangepast aan het
verorberen van een grote
prooi. Door de 4 scharnier-
punten (1-4) en de spleet in 
de onderkaak (5) kan de muil 
zeer ver geopend worden.

De wapendrager (Phalera 
bucephala) is een mot die 
in rusttoestand lijkt op een 
afgebroken berkentakje. 
Hierdoor versmelt hij met de 
omgeving en valt niet op voor 
predatoren.

De weergegeven akeleisoor-
ten zijn goed aangepast aan 
hun mogelijke bestuivers:

wordt bezocht door bijen 1. 
met een lange zuigtong
wordt bestoven door 2. 
hommels met lange 
roltong
is aangepast aan koli-3. 
bries
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POLYMORFISME

We spreken van een fenotypisch polymorfisme wanneer bepaalde uiterlijk waarneem-
bare verschillen met een voldoende grote frequentie optreden binnen een populatie (vb. 
de bloemkleur bij een plantensoort).  
Voor bepaalde varianten bestaan er geen duidelijk begrensde fenotypische verschillen 
(zoals de lichaamslengte bij de mens, die continu varieert). Nochtans bestaat er voor der-
gelijke kenmerken wel een polymorfisme op genetisch niveau (de lichaamslengte wordt 
door meerdere genen bepaald). De erfelijke component van de lichaamslengte is dus het 
resultaat van een genetisch polymorfisme.

GENETISCHE DRIFT

Toen we de mutaties behandelden hebben we dit onderwerp reeds even aangesneden.  
Doordat populaties niet oneindig groot zijn speelt het toeval een belangrijke rol in de 
verdeling en frequentie van de allelen binnen die populatie. Illustreren we dit aan de hand 
van een voorbeeld:

Welke planten in dit voorbeeld nakomelingen krijgen berust louter op toeval (zij alleen 
worden bestoven, alleen hun zaden kunnen in gunstige omstandigheden kiemen, alleen 
zij worden niet opgegeten ...). Zo zien we dat in de tweede generatie de frequentie van het 
allel voor witte bloemblaadjes eerst toeneemt, om vervolgens in de derde generatie op nul 
terug te vallen. Deze niet te voorspellen fluctuaties in de frequentie van de allelen, van één 
generatie op een andere, noemt men de genetische drift. 

Genetische drift, in tegenstelling tot natuurlijke selectie, berust dus louter op toeval. Het 
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verschijnsel kan zich voordoen onafhankelijk van het feit of de frequenties van diverse 
allelen toeneemt, dan wel afneemt, in de opeenvolgende generaties. 
Het is wel zo, dat natuurlijke selectie en genetische drift naast elkaar aan het werk zijn 
binnen een populatie. Welke van de twee op een gegeven ogenblik primeert hangt af van 
de omstandigheden die dan gelden.

De volgende situaties vergroten de kans op een genetische drift binnen een populatie:

1. Het flessenhalseffect (Eng. Bottleneck Effect)

Een milieucatastrofe (zoals een brand) kan een populatie plots zeer sterk doen afnemen. 
Door toeval kunnen bepaalde allelen bij de overlevers veel frequenter voorkomen dan 
bij de originele populatie, terwijl andere gedeeltelijk of geheel kunnen verdwijnen. Men 
noemt dit het flessenhalseffect, omdat men het makkelijk kan illustreren met onderstaand 
model. 

Hiervoor vertrekt men van een fles die 2 soorten knikkers bevat: rode en witte in een ver-
houding 1:1. Als men de fles goed schudt zijn beide soorten knikkers regelmatig over de 
fles verdeeld. Keert men ze vervolgens om, en laat men er enkele knikkers uitvallen, dan 
is het zeer goed mogelijk dat er 7 rode uitvallen en 2 witte.

Vervangt men in dit model de knikkers door allelen (A voor rood en a voor wit), dan ziet 
men dat in de kleine, gereduceerde populatie, de frequentie van A toeneemt en die van a 
vermindert. Bij de nakomelingen van deze kleine populatie zullen er veel meer het allel A 
meekrijgen dan a (model laatste fles).

Het flessenhalseffect: de eerste fles is gevuld met evenveel rode als witte knikkers. Deze stellen de 
allelen binnen de populatie voor. Men laat enkele knikkers uit de fles vallen (2);  de kans is groot 
dat de verhouding tussen de knikkers (allelen) nu totaal anders is dan bij de moederpopulatie (3).  
Dit doet zich in de natuur voor na bv. een ramp,  waarbij slechts enkele individuen de catastrofe 
overleven. De populatie die ontstaat uit deze overlevenden zal een allelenfrequentie kennen, die 
sterk afwijkt van de oorspronkelijke.
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2. Het stichterseffect (Eng. Founder Effect)

Dit effect treedt op wanneer een kleine groep van de moederpopulatie geïsoleerd geraakt 
en wanneer binnen deze groep een allelencombinatie bestaat die niet representatief is 
voor de originele populatie. Deze kleine groep kan dan uitgroeien tot een nieuwe popu-
latie met een eigen genenpool.

Het stichterseffect 

DE STELLING VAN HARDY-WEINBERG

Daar evolutie te maken heeft met een verandering van de allelenfrequenties binnen een 
populatie, moet men over een methode beschikken om deze wijzigingen op te sporen. 
Hiervoor vergelijkt men de gemeten allelenfrequenties met de frequenties van de bewuste 
allelen binnen een genenpool die niet evolueert. Dit zal maar het geval zijn, wanneer de 
populatie aan een reeks criteria voldoet:
a) primaire criteria

de populatie moet zeer groot zijn; er is geen genetische drift1. 
binnen de populatie treden geen mutaties op2. 
de individuen binnen de populatie paren onderling willekeurig3. 
de populatie kent geen netto migratie4. 
er werkt geen selectie in op de populatie5. 

b) secundaire criteria
de populatie bestaat uit diploïde individuen1. 
de voortplanting verloopt geslachtelijk; mannetjes = wijfjes2. 
de generaties overlappen elkaar niet3. 
het bewuste gen ligt niet op een geslachtschromosoom4. 
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Wanneer aan al deze voorwaarden wordt voldaan, zegt men dat de populatie in een Har-
dy-Weinberg5 evenwicht verkeert en weet men dat de allelenfrequenties van een gen 
binnen dergelijke populatie zullen constant blijven. Omgekeerd kan men stellen dat er 
een evolutie aan de gang is, vanaf het ogenblik dat de allelenfrequenties niet langer 
constant zijn. 
Het is dus de verdienste van deze drie wetenschappers geweest, dat zij hebben aange-
toond, welke factoren aan de basis lagen van het fenomeen ‘evolutie’.

Samengevat: de frequenties van de allelen en de genotypes in een genenpool blijven 
onveranderd van generatie op generatie, wanneer uitsluitend Mendeliaanse splitsing 
en recombinatie van allelen optreedt (stelling van Hardy-Weinberg)

Onderstellen we dat de kleur van een mottensoort bepaald wordt door 2 allelen: B en b, 
waar B staat voor bruin en b voor wit. Indien p de frequentie van het allel B voorstelt en 
q de frequentie van het allel b, dan is  p + q = 1  (1)

Indien  P = frequentie van het genotype BB 
 H = frequentie van het genotype Bb 
 Q = frequentie van het genotype bb
in de parentale populatie
en  P’ = frequentie van het genotype BB 
 H’ = frequentie van het genotype Bb 
 Q’ = frequentie van het genotype bb
in de dochtergeneratie

dan geldt (doordat de allelenfrequenties niet mogen veranderen):

Genotype Frequentie genotype

BB P	=	P’	=	(kans	op	B	in	zaacel)	x	(kans	op	B	in	eicel)	=	pxp	=	p2

Bb H	=	H’	=	(kans	op	B	in	zaacel)	x	(kans	op	b	in	eicel)		+	(kans	op	b	in	
zaacel)	x	(kans	op	B	in	eicel)	=	(pxq)	+	(q	x	p)	=	2 pq

bb Q	=	Q’	=	(kans	op	b	in	zaacel)	x	(kans	op	b	in	eicel)	=	qxq	=	q2

waarbij  P	+	H	+	Q	=	P’	+	H’	+	Q’	=	1

5. De Engelse wiskundige G.H. Hardy (1877 - 1947), de Duitse fysicus Wilhelm Weinberg (1862-1937)  formuleerden 
onafhankelijk van elkaar een mathematische relatie tussen de allelenfrequenties en de genotypes binnen een popula-
tie. 
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of  p2 + 2 pq + q2 = 1     (2)

Dit houdt in, dat binnen een populatie die in HW-evenwicht verkeert, de proporties van 
de genotypes steeds eenzelfde distributie zullen kennen, nl. p2, 2pq en q2.

De uitdrukkingen (1) en (2) laten ons toe, voortgaande op fenotypische kenmerken, de 
allelenfrequenties en genotypefrequenties binnen een populatie te berekenen.

Onderstellen we, dat we op een populatie van 1200 motten 36 witte exemplaren tellen, 
dan weten we dat 36 motten het genotype bb hebben.
Als de populatie in HW-evenwicht verkeert (geen evolutie) zal:
   de frequentie van het genotype bb  = 36/1200 
             = 0,04 ( = p2) 
➝   de frequentie van het allel b = p	=	0,2 
➝  de frequentie van het allel B = q	=	1	-	p	=	0,8
➝  de frequentie van het genotype BB = q2	=	0,64
 en de frequentie van het genotype Bb = 2 pq	=	2 x 0,2 x 0,8 = 0,32
 ➝   op de 1200 motten zullen er (0,32 x 1200) = 384 bruine heterozygote motten  
       zijn

Nota: 
het is zeer goed mogelijk, dat allelenfrequenties constant blijven zonder dat de popu-•	
latie voldoet aan het HW-evenwicht. Dit is bv. het geval bij planten die aan zelfbe-
stuiving doen.
Het HW-evenwicht kan uitgebreid worden tot gevallen, waar meer dan twee allelen •	
het genotype op een locus bepalen

TESTEN OP HET HW-EVENWICHT

In een natuurlijke omgeving is het weinig waarschijnlijk dat een populatie aan alle voor-
waarden voldoet om een HW-evenwicht te bereiken. De allelenfrequenties zullen dus 
veranderen en de populatie zal evolueren. De mate waarin dit gebeurt geeft een idee van 
de intensiteit waarmee externe factoren inwerken op de populatie. Dit kan bepaald wor-
den met volgende statistische formule: 

W  = aantal waargenomen exemplaren met het bewuste genotype
V   = aantal exemplaren dat men verwacht  bij een HW-evenwicht
K   = aantal genotypes

Men noemt dit een chi-kwadraat test, die men gebruikt om na te gaan, in hoeverre de ver-
schillen tussen geobserveerde en verwachte aantallen alleen aan het toeval te wijten zijn. 
M.b.v. van gestandaardiseerde tabellen kan men dat makkelijk afleiden.
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HET ONTSTAAN VAN SOORTEN

Voor wat volgt, zullen we vooral gebruik maken van een licht gewijzigd biologisch soort-
begrip:

soort = populatie, of reeks populaties, waarbinnen in natuurlijke 
omstandigheden een vrije genoverdracht gebeurt.

Dit houdt in, dat alle factoren die deze vrije genoverdracht beïnvloeden, kunnen aanlei-
ding geven tot het ontstaan van een nieuwe soort. Hierbij maakt men een onderscheid 
tussen prezygotische en postzygotische barrières.

PREZYGOTISCHE BARRIÈRES  

Dit zijn alle obstakels die de vereniging van de geslachtscellen in de weg staan en zo de 
vorming van een zygote verhinderen. 

Gebeurt er toch een bevruchting, dan zullen zg. postzygotische barrières meestal belet-
ten dat de hybride uitgroeit tot een levensvatbaar volwassen exemplaar.
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POSTZYGOTISCHE BARRIÈRES

Alle factoren die de ontwikkeling van een zygote tot een vruchtbaar volwassen exemplaar 
in de weg staan, geeft men de verzamelnaam postzygotische barrières.

INTROGRESSIE

Niettegenstaande het voorkomen 
van bovenstaande barrières is het 
toch mogelijk dat van tijd tot tijd 
allelen door deze barrières glippen. 
Men noemt dit introgressie van het 
vreemde allel. Het fenomeen doet 
zich voor wanneer een hybride, die 
ontstaat uit de kruising van twee 
soorten, terugkruist met één van de 
ouders en zo een nieuwe leefbare 
hybride oplevert. 

Zo zou maïs (Zea mays ssp. mays) 
een cultivar zijn die afstamt van een 
teosint (Zea mays ssp. mexicana) en 
dit via Zea mays ssp. parviglumis, 
die 12 % van zijn genetisch mate-
riaal door introgressie van de Zea 
mays ssp. mexicana bekwam.
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SOORTVORMING EN GEOGRAFISCHE SPREIDING

Allopatrische soortvorming

Het ligt voor de hand, dat wanneer populaties geografisch van elkaar geïsoleerd geraken 
er geen uitwisseling meer kan optreden van erfelijk materiaal. Wanneer de genenstroom 
op deze manier wordt onderbroken, spreekt men van allopatrische soortvorming. 

Dit type soortvorming is het gevolg van een geografische scheiding van populaties door 
migratie of door het ontstaan van een natuurlijke hindernis (rivier, kloof, bergketen, ei-
landvorming, uit elkaar drijven van continenten...). Eens de populaties van elkaar geschei-
den zijn, kunnen de genenpools divergeren door eerder vermelde mechanismen zoals:

mutaties•	
verschillen in sexuele selectie•	
genetische drift•	
verschillen in selectiedruk... •	

Allopatrische soortvorming: twee populaties worden geografisch van elkaar gescheiden (1 & 2),
een nieuwe vorm verschijnt binnen één van de populaties (3). Deze nieuwe vorm blijkt beter in de nieuwe 

omgeving te gedijen dan de soortgenoten en stilaan geraakt hij in de meerderheid (4 en 5). 
Wanneer de gescheiden populaties later toch weer met elkaar in verbinding kunnen

komen, blijken ze geen interesse meer te hebben voor elkaar, waardoor er geen genoverdracht optreedt. 
De genenpools zullen verder divergeren en een nieuwe soort is gevormd.

Wanneer slechts een kleine fractie van de oorspronkelijke populatie geïsoleerd geraakt 
kan er zeer snel een soortvorming optreden via het eerder vermelde stichterseffect. De 
impact van genetische drift op de kleine populatie zal groter zijn en door natuurlijke se-
lectie in de nieuwe omgeving zullen genetische verschillen zich opstapelen. 

Deze speciale vorm van allopatrische soortvorming noemt men peripatrische soortvor-
ming.
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Parapatrische soortvorming

Wanneer de populaties wel één geheel vormen, maar wanneer genuitwisseling bij voor-
keur optreedt met de naaste buren, zal de genoverdracht tussen ver verwijderde indivi-
duen miniem zijn. Onder invloed van een divergerende selectie kan dus soortvorming 
optreden. Men spreekt hier van parapatrische soortvorming.  Dit type soortvorming zal 
vooral optreden bij weinig beweeglijke individuen.

Een mooi voorbeeld van de aanleg tot parapatrische soortvorming vinden we bij geurgras 
(Anthoxanthum odoratum). Sommige planten hebben aanpassingen ondergaan, waardoor 
ze beter groeien op bodems die sterk verontreinigd zijn met zware metalen. Zij kun-
nen nog allelen uitwisselen met soortgenoten die deze aanpassingen niet vertonen en die 
groeien op niet verontreinigde grond, maar de resulterende hybriden doen het minder wel 
in beide omgevingen. De planten die groeien op de verontreinigende bodem hebben in dit 
opzicht een paar interessante wijzigingen ondergaan:

zij bloeien op een ander tijdstip dan de oorspronkelijke populatie, waardoor genover-•	
dracht bemoeilijkt wordt 
zij kennen een grotere graad aan zelfbestuiving.•	

Aanleg tot parapatrische soortvorming bij geurgras: ondanks de continuë distributie van de planten,
bemoeilijkt een verschillende bloeitijd de genoverdracht tussen de planten die aangepast zijn aan

de bodemverontreiniging en de andere.
 
Ringsoort

Het is mogelijk dat een reeks populaties elkaar overlappen rondom een geografische hin-
dernis. Op de plaatsen waar ze het gebied delen kan genetische uitwisseling optreden tus-
sen de diverse subgroepen. Maar van subgroep tot subgroep stapelen de verschillen zich 
op, met het gevolg dat tussen de laatste subgroep en de eerste geen genenoverdracht meer 
gebeurt, hoewel hun gebieden overlappen.
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Een geschikt voorbeeld vormen de diverse ondersoorten van de salamander Ensatina 
eschscholtzii, die voorkomt in Canada, de V.S. en Mexico. In Californië komen de zeven 
subspecies voor in een ring rond de San Joaquin Vallei, die voor de salamander een on-
overkomelijke hindernis vormt.

In het noorden zijn alle salamanders van hetzelfde type, maar naarmate men naar het zui-
den gaat beginnen de salamanders aan weerszijden van de vallei meer en meer van elkaar 
te verschillen. Zowel aan de ene kant van de vallei als aan de andere vindt overdracht 
van genen plaats tussen de naburige populaties. Uiteindelijk vindt men in het zuiden 
twee subsoorten (E.e. eschscholtzii en E.e. klauberi), de ene afkomstig van de westelijke 
evolutielijn en de andere van de oostelijke, waarvan de gebieden opnieuw overlappen. 
Deze blijken slechts zeer uitzonderlijk nog eens te paren, en als ze dat doen zijn de na-
komelingen onvruchtbaar. Volgens deze gegeven zouden we beide ondersoorten reeds 
moeten beschouwen als een verschillende soort, maar doordat er in de populatiereeks van 
ondersoort naar ondersoort nog leefbare kruisingen zijn, blijft men ze momenteel nog tot 
dezelfde species rekenen.

Sympatrische soortvorming

Wanneer de populatie één geheel vormt, en wanneer soortvorming optreedt midden de 
populatie, heeft men te doen met sympatrische soortvorming. In tegenstelling tot de 
parapatrische soortvorming is een grote geografische spreiding van de populatie niet no-
dig.

Zo kent men het voorbeeld van een boorvliegje (Rhagoletis pomonella), dat inheems 
voorkomt in de VS en waarvan de voorouders 200 jaar terug hun eitjes legden op de mei-
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doorn. Na de introductie van de appel in de VS bleek dat na een tijdje ook deze bezocht 
werd door een deel van de Rhagoletis-populatie. 

Onderzoek heeft aangetoond dat wijfjes nu de neiging vertonen hun eitjes te leggen op 
de plant waarop ze zijn opgegroeid en dat mannetjes op zoek gaan naar een partner op de 
plant waarop zij als made foerageerden. Resultaat: ‘meidoornvliegjes’ paren met ‘mei-
doornvliegjes’ en ‘appelvliegjes’ met ‘appelvliegjes’.

Men vermoedt dat de oorzaak van dit gedrag te maken heeft met bepaalde geurstoffen die 
verspreid worden door de appel en die selectief de ‘appelvliegjes’ aantrekken. Een andere 
oorzaak zou kunnen liggen in het feit dat appels wat vroeger vruchten dragen dan de mei-
doorn en dat ‘appelvliegjes’ zich iets vroeger voortplanten dan ‘meidoornvliegjes’.

Polyploïdie kan ook aan de basis liggen van een sympatrische soortvorming. Dit ver-
schijnsel komt frequent voor bij planten. 

OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE TYPES SOORTVORMING
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ADAPTIEVE RADIATIE 

Wanneer een soort een nieuwe geografische locatie bezet, geïsoleerd van de vorige loca-
tie, kunnen diverse ecologische niches bezet worden door nakomelingen, die via nieuwe 
soortvorming optimaal aan de gegeven omstandigheden zijn aangepast. Dit verschijnsel 
noemt men adaptieve radiatie. Het principe wordt hieronder geïllustreerd:

Verschillende factoren kunnen aan de basis liggen van een adaptieve radiatie, maar elke 
factor is een reactie op een opportuniteit, zoals:

► de evolutie van een sleuteladaptatie: door 
deze aanpassing is het betrokken organisme in 
staat een nieuwe niche te bevolken. Dit kan dan 
uitmonden in de mogelijkheid om een reeks an-
dere niches te bevolken, wat dan resulteert in een 
adaptieve radiatie. Een voorbeeld van een sleu-
teladaptatie is die welke kevers in staat stelde te 
foerageren op bloemdragende planten.
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► het ontbreken van competitie en het vrijkomen van niches: wanneer een soort mi-
greert naar een eiland kan ze daar niches bevolken, die op het vasteland bezet waren door 
competitieve soorten, wat dan kan aanleiding geven tot adaptieve radiatie. 
Niches kunnen ook vrijkomen door het uitsterven van bepaalde soorten, waardoor een 
adaptieve radiatie van andere soorten mogelijk wordt. Zo bood het uitsterven van de di-
nosaurussen de zoogdieren de gelegenheid de vrijgekomen niches in te nemen:

Het uitsterven van de dinosaurussen maakte een reeks niches vrij,
waardoor de zoogdieren zich massaal konden ontwikkelen.

► specialisatie: door specialisatie kan een niche opgesplitst worden in een hele reeks 
nieuwe niches. Een voorbeeld hiervan vinden we bij de meer dan 600 soorten cichliden 
(vissen), die de Oost-Afrikaanse meren bevolken. Deze grote diversificatie was mogelijk 
door de ontwikkeling van diverse evolutielijnen, waarbij telkens een ander type voedsel 
werd opgenomen (wieren, insecten, weekdieren, kleine vissen, grote vissen, visschubben 
en zelfs de ogen van andere vissen...)

Voedselgewoontes van enkele cichliden in het Malimeer
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EVOLUTIETYPES 

Men kent diverse patronen, volgens dewelke populaties kunnen evolueren. Naargelang 
de omstandigheden spreekt men van divergente evolutie, convergente evolutie of van 
parallelle evolutie. 

DIVERGENTE EVOLUTIE

Dit is het evolutietype dat de meeste mensen voor ogen hebben wanneer ze het woord 
’evolutie’ horen. Dit type evolutie treedt vaak op, wanneer populaties een verschillende 
habitat gaan bevolken, waarna ze door adaptatie en selectie meer en meer van elkaar gaan 
verschillen.
Een schoolvoorbeeld vormen de vinkensoorten die voorkomen op de Galápagos-eilanden. 
Zij stammen allemaal af van een gemeenschappelijke voorganger, die afkomstig was van 
het Zuid-Amerikaanse vasteland. Zij bevolken diverse ecologische niches op de verschil-
lende eilanden en kunnen zo goed naast elkaar overleven:

CONVERGENTE EVOLUTIE

Soorten die geëvolueerd zijn in verschillende locaties, maar in gelijkaardige ecologische 
omstandigheden, kunnen gelijkaardige kenmerken (analoge structuren) ontwikkelen. 
Voorbeelden hiervan zijn de vleugels bij insecten en vleermuizen, de gearticuleerde ge-
wrichten bij insecten en hogere vertebraten, het voorkomen van histamine bij vertebraten 
en in brandnetelharen...  Men zegt dat de bewuste soorten een convergente evolutie ver-
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tonen voor wat de aangehaalde eigenschappen betreft.
Een morfologisch voorbeeld vormen de mantispa en de bidsprinkhaan. Deze insecten 
behoren tot een totaal verschillende orde6, maar lijken met hun opgeplooide grijppoten 
wel op elkaar:

 

PARALLELLE EVOLUTIE

Het belang van de divergente evolutie, die een evolutief proces suggereert, en de conver-
gente evolutie die wijst op een evolutief mechanisme, wordt geïllustreerd door het feno-
meen van parallelle evolutie. Hier ontwikkelen organismen in diverse evolutielijnen los 
van elkaar gelijkaardige kenmerken, door gelijkaardige ecologische omstandigheden en/
of eenzelfde selectiedruk. Zo is de gelijkenis van de buideldieren in Australië  met som-
mige placentale zoogdieren elders in de wereld frappant. Enkele voorbeelden:

6. De mantispa behoort tot de Neuroptera en de bidsprinkhaan tot de Mantida 
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LEUKER MET TWEE: COËVOLUTIE

Wanneer twee (of meer) soorten elkaars evolutie wederkerig beïnvloeden, spreken we 
van coëvolutie. Dit fenomeen maakt het meeste kans wanneer de diverse soorten onder-
ling nauwe ecologische wisselwerkingen vertonen zoals

competitieve soorten•	
mutualistische soorten•	
predator/prooi en parasiet/waardheer interacties•	

En met vier is het zeker leuk!
Een geknipt voorbeeld vormen de mieren van de Attini-tak. Zij hebben een mutualistische 
relatie met een zwam die ze kweken in hun nest. De mieren kunnen geen dode insecten 
of plantenafval verteren, maar enzymen, geproduceerd door de fungus, doen dat wel. De 
fungus groeit dankzij het materiaal dat hem geleverd wordt door de mieren en ondertus-
sen produceert hij speciale knopvormige structuurtjes (gongylidia), waarmee de mieren-
larven, en soms ook de volwassen mieren, zich voeden. 

Een andere fungus van het geslacht Escovopsis is een gevreesde parasiet voor de zwam 
die door de mieren gekweekt wordt. Recent (2003) heeft men kunnen aantonen, dat Es-
covopsis samen met de mieren en hun cultivar geëvolueerd is. Men heeft ook ontdekt dat 
de mieren op hun lichaam gespecialiseerde plaatsen hebben, waar ze met een afscheiding 
bacteriën kweken, die de parasiet doden. Men heeft dus met een quadripartite te doen: een 
coëvolutie van de mieren met de gekweekte fungus, de bacteriën en de parasiet.
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FYLOGENIE - DE STAMBOOM VAN HET LEVEN

De fylogenie is het domein binnen de biologie waar systematici het ontstaan van en de 
verwantschappen tussen organismen en groepen van organismen bestudeert. Daar ze niet 
direct kunnen zien wat er in het verleden is gebeurd, moeten zij voortgaan op aanwijzin-
gen. Zij gebruiken deze aanwijzingen om via een boomstructuur de diverse evolutionaire 
relaties weer te geven.

Het voordeel van deze fylogenetische classificatie is dat ze de onderliggende biologi-
sche processen toont, die verantwoordelijk zijn voor de verscheidenheid aan organismen. 
Steunend op de gegevens die tot op heden zijn verzameld, hebben de systematici aange-
toond dat alle huidige soorten een gemeenschappelijke oorsprong hebben (de wortels van 
de boom). Het gebruik van fylogenie voor classificatiedoeleinden is relatief recent.

EEN STAMBOOM ‘LEZEN’

Een fylogenetische stamboom geeft de evolutieve verwantschappen weer tussen organis-
men of groepen van organismen, die men taxa noemt. De toppen van de boom geven de 
nakomelingen weer en de knopen de gemeenschappelijke voorouders. Nakomelingen die 
afstammen van dezelfde knoop vormen zustergroepen. De andere zijn dan buitengroe-
pen:

Nota:  de termen “fylogenie”, “fylogenetische stamboom”, “evolutionaire stamboom”, “cladogram” wor-
den vaak door elkaar gebruikt. Meestal blijkt uit de context, wat men juist met de term bedoelt. Zo kan 
de lengte van een tak geen betekenis hebben, maar evenzeer een aanduiding zijn voor de grootte van een 
genetisch verschil, of van een tijdspanne. De stamboom kan een weergave zijn van de reconstructie van 
een hypothese over de ontwikkelingsgeschiedenis van een organisme, of hij kan de weergave zijn van een 
historisch feit. 
Dit	neemt	niet	weg,	dat	sommige	biologen	de	termen	op	een	meer	specifieke	manier	gebruiken.	Voor	sommi-
gen is een “cladogram” een diagram dat een hypothese weergeeft over de ontwikkelingsgeschiedenis van 
een organisme, daar waar “fylogenie” te maken heeft met de werkelijke wordingsgeschiedenis. Anderen 
gebruiken de term “cladogram” wanneer de lengte van de takken geen betekenis heeft en “fylogenie” wan-
neer de lengte van de takken een indicatie is voor de mate waarin een bepaald kenmerk verandert.
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Wat ons betreft: wij onthouden enkel dat organismen met elkaar verwant zijn en dat we die verwantschap 
(en de hypotheses er omtrent) met een boomstructuur kunnen weergeven.

Een boom met verschillende vormen

De manier waarop een fylogenetische stamboom getekend wordt en de oriëntatie ervan 
hebben geen belang, als men maar rekening houdt met de gegevens op vorige bladzijde.  
Zo zijn de volgende voorstellingen allemaal gelijkwaardig:

ook de volgende voorstellingen zijn gelijkwaardig:

Gebrek aan kennis: polytomie

Men maakt gebruik van een polytomie, wanneer 
men wil aantonen dat men over onvoldoende  
gegevens beschikt om de relatie tussen diverse 
evolutielijnen weer te geven, of wanneer meer-
dere soortvormingen tezelfdertijd gebeurden

Een polytomie bestaat uit een knoop waarvan 
verschillende evolutielijnen vertrekken.
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Monofyletische groepen (claden)

Een monofyletische groep of ‘clade’ is een groep organismen bestaande uit een voorouder 
en alle nakomelingen van die voorouder.

Elke driehoek geeft één clade weer

Een monofyletische groep stemt niet noodzakelijk overeen met één van de groepen uit 
het classificatiesysteem van Linnaeus. Nemen we bv. de fylogenie van de  belangrijkste 
groepen binnen de gewervelden, dan zien we dat de reptielen (grijze achterfrond) en de 
vogels samen één monofyletische groep vormen. Dit is niet geval binnen het classificatie-
systeem volgens Linnaeus, waar vogels en reptielen tot een verschillende groep gerekend 
worden.

Parafyletische groep

Een parafyletische groep bestaat uit organismen die afstammen van een gemeenschap-
pelijke voorganger, maar omvat niet alle organismen die van die voorganger afstammen. 
Zo vormen de reptielen in onze fylogenie hierboven een parafyletische groep, omdat de 
vogels er niet zijn in opgenomen. 
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HET OPSTELLEN VAN EEN STAMBOOM 

Onderstellen we, dat je bv. een fylogenetische stamboom wil opstellen voor de vertebra-
ten, dan moet je volgende stappen doorlopen:

1. kies de groepen die je met elkaar wil vergelijken

het ligt voor de hand dat je groepen dient te nemen, waarvan je weet dat ze een reeks 
morfologisch-anatomische verschillen vertonen, zoals de kraakbeenvissen, de straalvin-
nigen, de amfibieën, de primaten, de knaagdieren, krokodillen en de vogels.

Fylogenetische verwantschap?

2. leg de kenmerken vast die je zal vergelijken

De kenmerken kunnen betrekking hebben op uitwendig waarneembare eigenschappen, 
zoals ledematen, huidpatronen e.d., maar ook op fysiologische processen of genetische 
samenstelling. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan homologieën (overeenkomst in 
samenstelling of structuur). Studie van deze kenmerken kan ons vervolgens aanwijzingen 
opleveren over de graad van verwantschap. 

Onderzoek van de verschillende groepen op enkele geselecteerde kenmerken levert vol-
gende resultaten op:

kraakbeenvissen JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN

straalvinnigen JA JA NEEN NEEN NEEN NEEN

amfibieën JA JA JA NEEN NEEN NEEN

primaten JA JA JA JA JA NEEN

knaagdieren JA JA JA JA JA NEEN

krokodillen JA JA JA JA NEEN JA

vogels JA JA JA JA NEEN JA
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3. bepaal of de kenmerken al dan niet afstammen van de voorouders 

Dit wordt gedaan m.b.v. ‘buitengroep-analyse’ (Eng.: outgroup analysis) en door studie 
van fossielen. Een buitengroep is een reeks organismen die niet behoort tot de groep 
organismen die men bestudeert (de binnengroep). Zo vormen de ongewervelden een bui-
tengroep voor de gewervelden (de binnengroep). Doordat in de buitengroep geen enkel 
dier één van de geselecteerde kenmerken vertoont, mogen we stellen dat alle vermelde 
kenmerken afgeleid zijn en niet afkomstig van de voorouder van de groep.

wervels
benig
skelet

vier
ledematen

amniotisch 
ei

haar
2  post-
orbitale

fenestrae

kenmerk afkomstig
van voorouder NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN

4. groepeer in steeds kleiner wordende groepen, door te steunen op synapomorfieën

Een kenmerk is synapomorf, waneer het een afgeleid kenmerk is, dat aanwezig is bij alle 
organismen van een bepaalde groep. Zo is het hebben van veren een synapomorf kenmerk 
voor de vogels. Men spreekt van een plesiomorf kenmerk, wanneer het een voorouderlijk 
kenmerk betreft, dat gedeeld wordt door alle organismen van een groep. Zo is het heb-
ben van tanden een plesiomorf kenmerk voor de subgroep van vertebraten, die bestaat uit 
reptielen, vogels en zoogdieren.

Steunend op de verschillende synapomorfieën komen we uiteindelijk tot een indeling in 
6 groepen:

wervels
benig
skelet

vier
ledematen

amniotisch 
ei

haar
2  post-
orbitale

fenestrae

kraakbeenvissen JA NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN

straalvinnigen JA JA NEEN NEEN NEEN NEEN

amfibieën JA JA JA NEEN NEEN NEEN

primaten JA JA JA JA JA NEEN

knaagdieren JA JA JA JA JA NEEN

krokodillen JA JA JA JA NEEN JA

vogels JA JA JA JA NEEN JA

GROEP 1 2 3 4 5 6

5. controleer op eventuele conflicten

Hier zijn geen conflicten; groepen 2 - 6 zijn telkens ondergroepen van een andere groep
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6. stel je fylogenetische stamboom op

Door te steunen op de groepen die je hebt samengesteld (cfr. punt 4), kan je nu probleem-
loos een fylogenetische stamboom opstellen:

Nota

De fylogenetische stamboom die we hier hebben opgesteld is natuurlijk een zeer een-1. 
voudig voorbeeld.  Vaak zijn de gegevens zeer complex en kunnen ze aanleiding 
geven tot meerdere fylogenetische hypotheses. Indien dit het geval is, kiest men voor 
die hypothese die het minste evolutieve veranderingen vereist.

Zeer veel soorten planten en enkele dieren 2. 
zijn ontstaan door hybridisatie tussen twee 
voorouderlijke soorten. In dergelijk geval 
zal een deel van de fylogenie een netwerk 
vertonen i.p.v. uitsluitend vertakt te zijn. 
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MICRO- EN MACRO-EVOLUTIE

Deze termen hebben te maken met het niveau waarop men het evolutieverschijnsel be-
studeert:

De hiërarchische relaties tussen micro- en macro-evolutie

    De hiërarchische relaties tussen micro- en macro-evolutie; de cijfers geven de aard van
     de invloed van de omgeving: 
  1. mutatie veroorzaakt door chemische, thermische of radioactieve invloed
  2. hitteshock op ontwikkelende zygoten
  3. plaatselijke aanpassing aan een niche
  4. Klimaatswijziging veroorzaakt migratie
  5. Geografische isolatie
  6. Omgevingsveranderingen die een extinctie tot gevolg hebben
  7. Wijzigingen die een invloed hebben op de aard en de snelheid van de soortvorming
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EVOLUTIE IN HET FOSSIELE BODEMARCHIEF

Het overgrote deel van het bewijsmateriaal voor onze evolutietheorieën danken we aan 
het werk van paleontologen, wetenschappers die fossielen (overblijfselen van vroegere 
levensvormen) bestuderen. 

SOORTEN FOSSIELEN EN HOE ZE ONTSTAAN

Fossiel Fossilisatieproces Voorbeelden Afbeelding

Volledig organisme

Ingevroren in ijs Wolharige mammoet gevon-
den in Siberische permafrost

Ingesloten in verhard hars 
(amber) van naaldbomen

Exoskeletten van insecten

Ingekapseld in teer ‘Mummies’ gevonden in as-
faltmeren in Californië

Bewaard in zuur veen Veenlijken in Scandinavië

‘Matrijzen’ en ‘afgietsels’ Harde materialen ingesloten 
in sedimenten die verharden 
tot rots. De skeletten lossen 
op en laten hun afdrukken 
na als een matrijs van het  
organisme. Deze kan gevuld 
worden met fijn materiaal dat 
verhardt tot een soort ‘afgiet-
sel’, waardoor details goed 
bewaard worden

Matrijzen van schelpen

Verstening Naarmate het organisme 
ontbindt worden de weefsels 
vervangen door infiltrerende 
mineralen, die uiteindelijk ver-
harden tot één geheel

Versteende vorm van Mi-
craster

Afdruk Afdrukken van overblijfselen 
van organismen in fijnkorrelig 
sediment

Afdrukken van veren van Ar-
chaeopteryx uit het Juras, 
afdrukken van bladeren uit 
het Carboon 

Indruk Indrukken van poten, sporen 
en tunnels van diverse or-
ganismen in modder; nadien 
snel verhard en gevuld met 
zand.

Indrukken van voetsporen van 
dinosaurussen

Coprolieten Versteende fecaliën; geven 
vaak een idee van het voed-
sel dat het organisme at

Fecaliën van zoogdieren uit 
het Cenozoïcum
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GEOLOGISCHE PERIODES

Era Periode Tijdvak Aanvang
(x 106  jaar terug)

Wetenschappers maken 
gebruik van een geolo-
gische tijdschaal om de 
diverse gebeurtenissen 
in de geschiedenis van 
de aarde weer te geven.

Deze tijdschaal bestaat 
uit een opeenvolging 
van zg. geologische pe-
riodes, waarvan je in de 
tabel hiernaast een ver-
eenvoudigd overzicht 
vindt.


Een vereenvoudigde geologi-
sche tijdschaal. Zij omvat 3 
eonen: 

het Fanerozoïcum, •	
het Proterozoïcum en •	
het Archaïcum. •	

FA
N

ER
O

ZO
ÏC

U
M

Ce
no

zo
ïc

um

Quartair

Holoceen 0,0118

Pleisto-
ceen

Boven / Laat 0,126

Miden 0,781

Onder / Vroeg 1,806

Te
rti

ai
r

Neogeen
Plioceen 5,33  ± 0,05

Mioceen 22,9  ± 0,01

Paleogeen

Oligoceen 33,9  ± 0,01

Eoceen 54,8 ± 0,5

Paleoceen 65,0 ± 0,05

M
es

oz
oï

cu
m

Krijt
Boven / Laat 99,0 ± 1,0

Onder / Vroeg 144,8 ± 3,7

Jura

Boven / Laat 156,6 ± 2,7

Midden 178,0 ± 1,5

Onder / Vroeg 200 ± 1,0

Trias

Boven / Laat 231 ± 5

Midden 244 ± 1

Onder / Vroeg 253 ± 2

Pa
le

oz
oï

cu
m

Perm

Boven / Laat 258 ± 5

Midden 229 ± 5

Onder / Vroeg 300 ± 3

Carboon

Boven / Laat 306,5 ±1,0

Midden 318,0 ± 1,3

Onder / Vroeg 360 ± 2

Devoon

Boven / Laat 383 ± 4

Midden 394 ± 2

Onder / Vroeg 418 ± 2

Siluur
Boven / Laat 424 ± 1

Onder / Vroeg 443 ± 4

Ordovicium

Boven / Laat 460,9 ± 1,6

Midden 471,8 ± 1,6

Onder / Vroeg 489 ± 1

Cambrium

Boven / Laat 499 ± 5

Midden 509 ± 1

Onder / Vroeg 544 ± 1

PROTEROZOÏCUM 2500

ARCHAÏCUM Niet vastgelegd
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METHODES VOOR OUDERDOMSBEPALING VAN FOSSIELEN

Stratigrafie

De meeste fossielen worden gevonden in afzettingsgesteenten. Deze worden in lagen 
afgezet, zodat de oudste lagen onderaan zitten. Fossielen die in deze onderste lagen wor-
den aangetroffen zijn relatief ouder dan fossielen die in één van de bovenliggende lagen 
worden aangetroffen (op voorwaarden dat er geen verschuivingen zijn geweest!)

Gelaagdheid bij afzettingsgesteenten

Radiometrische datering

Vaak maakt men gebruik van radioactieve datering om de absolute ouderdom van fos-
sielen te bepalen. Deze methode steunt op het radioactief verval van bepaalde in de natuur 
voorkomende isotopen. Enkele voorbeelden:

Radioactief 
moederisotoop Stabiel (eind)isotoop Halfwaardetijd

K-40 Ar-40 1,25 miljard jaar
Rb-87 Sr-87 48,8 miljard jaar
Th-232 Pb-208 14 miljard jaar
U-235 Pb-207 704 miljoen jaar
U-238 Pb-206 4,47 miljard jaar
C-14 N-14 5730 jaar

Meestal wordt het moederisotoop via een reeks tussenstappen omgezet in het stabiele 
eindisotoop. Elke tussenstap bestaat uit een onstabiel isotoop, dat door het uitzenden van 
radioactieve straling wordt omgezet in een ander radioactief isotoop, enz.:

vb.  Th-232 Ra-228  Ac-228 Th-228 Ra-224 Rn-220 Po-212 Pb-212 Bi-212 

 Po-212   Pb-208
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De halfwaardetijd is specifiek voor het bewuste isotoop en geeft de tijd weer die nodig is, 
opdat de helft van de betrokken nucliden zouden omgezet worden. De verhouding van het 
aantal moedernucliden tot het aantal dochternucliden geeft ons op elk moment een idee 
van het aantal halfwaardetijden (en van de verstreken tijd)

Het aantal aanwezige nucliden kan nauwkeurig bepaald worden m.b.v. een massaspec-
trometer. 

De ouderdom van het staal wordt berekend met volgende formule:

Welk isotoop getraceerd wordt hangt af van het onderzochte materiaal en de mineralen 
die het bevat. De C-14 methode is slechts bruikbaar voor materiaal dat liefst niet ouder is 
dan 60 000 jaar, omdat C-14 een korte halveringstijd heeft.

Mogelijke problemen bij het gebruik van bovenstaande formule:

De gegeven formule zal maar correcte resultaten opleveren indien
de beginconcentratie van het stabiele dochternuclide = 0 (ofwel gekend is, zodat men •	
er rekening mee kan houden in de berekening)
geen moeder- of dochternucliden in het staal zijn binnengedrongen, na het ogenblik •	
waarop het gevormd werd

Om deze problemen te omzeilen maakt men gebruik van de zg. isochron-methode, die 
zelfcorrigerend werkt. De beschrijving van deze methode zou ons te ver voeren, maar 
voor meer informatie kan je terecht op 
http://www.talkorigins.org/faqs/isochron-dating.html
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EVOLUTIE VAN HET LEVEN

Steunend op fossiele vondsten en gebruikmakend van de geschikte dateringsmethodes, 
komt men tot volgend overzicht van de evolutie van het leven

Eon/Tijdperk/ 
Periode

Miljoenen 
jaren geleden Evolutieve ontwikkeling van de organismen

Hadeïcum 4.600 Vorming van de aarde.

Archaïcum 3.800 - 2.500 3,5 miljard jaar geleden: oudste fossiele cellen 
(prokaryoten)

Proterozoïcum 2.500 - 542

Bloeiperiode van eencellige wieren in zee, eerste 
meercellige wieren met geslachtelijke voortplanting. 
Eerste meercellige dieren zonder harde delen 
(wormachtigen, holtedieren).

Fanerozoïcum

Pa
le

oz
oï

cu
m

Cambrium 542 - 488

Bloeiperiode van eencellige wieren in zee, eerste 
meercellige wieren met geslachtelijke voortplanting. 
Eerste meercellige dieren zonder harde delen 
(wormachtigen, holtedieren).

Ordovicium 488 - 444

Zeer veel wieren. Eerste landplanten. Eerste 
gepantserde, kaakloze vissen; eerste landdieren 
(geleedpotigen) - Op het einde eerste grote 
extinctieperiode (schommelingen zeeniveau?)

Siluur 444 - 416
Ontwikkeling van landplanten. Veel gepantserde, 
kaakloze vissen. Eerste vissen met kaken.
Opbloei van koraalriffen, eerste schorpioenen.

Devoon 416 - 359

Rijke groei van landplanten. Eerste beenvissen in 
zoet water. Aan het eind van het tijdperk ontstaan 
van amfibieën uit vissen. Bloeiperiode van koralen, 
brachiopoden. Eerste insecten en spinnen. Op het 
einde tweede grote extinctieperiode zeedieren.

Carboon 359 - 299

Weelderige wouden van varens, wolfsklauwen, 
paardenstaarten en naaldbomen. 
Primitieve, echte amfibieën en eerste reptielen.
Vliegende insecten, reuzeninsecten.

Perm 299 - 251

Ontwikkeling van de reptielen; ontstaan van de 
meeste huidige insectenorden; op het einde derde 
extinctieperiode: uitsterven van veel water- en 
landdieren (inslag asteroïde?)

M
es

oz
oï

cu
m

Trias 251 - 200

Veel naaldbomen, varenpalmen, paardenstaarten, 
varens; diversificatie van dinosauriërs, zeereptielen, 
vliegende reptielen. Eerste kleine, primitieve 
zoogdieren. Bloeiperiode van ammonieten, eerste 
belemnieten. Vierde extinctieperiode op het einde.

Jura 200 - 145 Gymnospermen talrijk aanwezig. Veel dinosauriërs. 
Archaeopteryx. Kleine zoogdieren.

Krijt 145 - 65

Ontstaan van planten met bloemen.
Talrijke groepen sterven uit op het einde van de 
periode. Verschijnen van echte vogels, slangen, 
salamanders, buideldieren, insecteneters, kleine 
spitsmuisachtige zoogdieren.
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Tijdperk/ 
Periode

Miljoenen 
jaren 

geleden
Evolutieve ontwikkeling van de organismen

Cenozoïcum

   Paleogeen

     
Paleoceen 65

Moderne planten; tropische regenwouden zonder grassen.
Dinosauriërs sterven volledig uit. Eerste aapachtige voorouders. 
Grote verscheidenheid van zoogdieren en geleidelijke ontwikkeling 
van iets grotere zoogdieren. 
Moderne slakken en tweekleppige weekdieren. 

Eoceen 56

Bomen, struiken en kruidachtige planten. Eerste grassen. 
Ontstaan van de voorouders van de paarden. Ontwikkeling van de 
walvis uit een landzoogdier. Verdere ontwikkeling van zoogdieren en 
van aapachtige voorouders. 

Oligoceen 34 Ontwikkeling van paardachtigen en andere moderne zoogdieren. 
Baleinvissen. Mensapen in Afrika. 

  Neogeen

Mioceen 23 Ontwikkeling van graslanden ten koste van bossen.
Grote opkomst van zoogdieren en haaien. Mensapen en misschien 
6-7 miljoen jaar geleden eerste voorouders van de mens. 

      
Plioceen 5,3

Huidige flora van het gematigde klimaat in Europa.
Verschillende voorlopers van de moderne mens. 
Grote zoogdieren. 

   
Pleistoceen 1,8

Opkomst, ontwikkeling en verdwijnen van verschillende soorten 
mensen. Ongeveer 200.000 jaar geleden: ontstaan van de moderne 
mens. Aanwezig: holenbeer, mammoet, wolharige neushoorn.

      
Holoceen            0,011 Grote zoogdieren, zoals mammoet, bizon en Ierse eland sterven uit. 

Dodo uitgeroeid. Culturele ontwikkeling van de moderne mens. 

Een belangrijk gegeven in deze evolutiegeschiedenis zijn de 5 vermelde extinctieperiodes 
(op het einde van het ordovicium, devoon, perm, trias en krijt), waardoor telkens een 
groot aantal organismen afstierf. De organismen die deze periodes doorkwamen vormden 
de basis voor nieuwe evolutielijnen.

PROTOBIONTEN EVOLUEREN TOT PROKARYOTEN

Uit bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat het leven ontstond in het water en dat 
de eerste organismen eenvoudige eencelligen waren. Men vermoedt dat het autotrofen 
waren, die ca. 3,9 miljard jaar terug op het toneel verschenen. De producten die deze 
uit- of afscheidden, of de organismen zelf, konden dan tot voedsel dienen van zich 
ontwikkelende heterotrofen 

Protobionten  autotrofe eencelligen (sommige kunnen lichtenergie gebruiken)  heterotrofe eencelligen

Dankzij de productie van zuurstofgas door bepaalde van die eencelligen (cyanobacteriën) 
nam de zuurstofgasconcentratie in het water toe. De autotrofe en heterotrofe prokaryoten 
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waren de enige levende wezens op aarde tot zo’n 2 miljard jaar terug. 

ENDOSYMBIOSE EN HET ONTSTAAN VAN EUKARYOTEN

Volgens deze theorie zijn de eukaryoten het resultaat van de symbiotische relatie tussen 
twee prokaryoten, waarbij een kleine vorm werd opgenomen in een grotere cel. Eén 
kleine vorm was de voorloper van een mitochondrion en een andere die van de plastiden. 
Onderstaande figuur illustreert deze hypothese:

Deze hypothese wordt gestaafd door diverse vaststellingen:
zowel mitochondriën als chloroplasten hebben hun eigen genoom, dat bestaat uit één •	
cirkelvormige molecule DNA (zonder histonen)
zowel mitochondriën als chloroplasten kunnen maar ontstaan uit andere mitochondriën •	
en chloroplasten
beide celorganellen hebben hun eigen eiwitsynthetiserend systeem, dat meer lijkt op •	
dat van de bacteriën, dan op dat van de eukaryoten.
sommige antibiotica, zoals streptomycine, die de eiwitsynthese bij bacteriën blokkeren, •	
doen hetzelfde bij mitochondriën, maar hebben geen invloed op de eiwitsynthese van 
de eukaryote cel.

Recent onderzoek heeft bovendien aangetoond, dat er ook in sommige gevallen een 
secundaire endosymbiose is geweest. Zo zouden de chloroplasten van bepaalde algen 
niet afstammen van een fotosynthetiserende prokaryoot, maar afkomstig zijn van het 
insluiten van een fotosynthetiserende eukaryoot. 

Zelfs nu nog doen dergelijke verschijnselen zich voor. Zo hebben Japanse wetenschappers 
een heterotrofe flagellaat ontdekt, die een eencellig groenwiertje opneemt. Eens dit is 
gebeurd  - verliest het wiertje zijn flagel en cytoskelet
  - verliest de flagellaat zijn voedingsapparaat en switcht hij naar autotrofe
    voeding
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Wanneer de gastcel zich via mitose deelt, krijgt één van de twee dochtercellen de plastide, 
terwijl de andere weer een voedingsapparaat vormt, waardoor ze eventueel weer een 
groenwiertje kan opnemen7.

Sommige wetenschappers opperen ook de idee dat de eukaryotische kern zou afkomstig zijn 
van een endosymbiose, maar deze denkpiste vereist momenteel nog verder onderzoek.

Endosymbiose en het ontstaan van de eukaryoten

Naast de Bacteria en de Eukarya hebben we nog een derde groep organismen die afstammen 
van dezelfde oercellen: de Archaea. Net als de bacteriën hebben ze geen echte kern, maar 
voor de rest verschillen ze duidelijk van de Bacteria en de Eukarya.  Het zijn organismen 
die in extreme omstandigheden kunnen voorkomen: in heetwaterbronnen, in zeer zoute 
en zeer basische omgevingen, kortom op plaatsen waar men geen leven zou verwachten.
Momenteel (december 2008) is er een discussie aan de gang of de Archaea wel kunnen 
beschouwd worden als een monofyletische groep. Wordt vervolgd...

7. Okamoto, N. & Inouye, I., Science, 310:287, 14 oktober 2005.
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DE EVOLUTIE VAN MEERCELLIGE EUKARYOTEN

De oudst gekende meercellige eukaryoten, zijn kleine wiertjes, die ca. 1,2 miljard jaren 
geleden leefden. Wetenschappers vermoeden dat de gemeenschappelijke voorganger van 
de meercellige eukaryoten ca. 1,5 miljard jaar terug moet geleefd hebben.

We moeten wachten tot op het einde van het proterozoïcum, vooraleer grotere organismen 
in het bodemarchief van de fossielen opduiken. Deze trage evolutie zou kunnen te wijten 
zijn aan een zware ijsperiode, waardoor de aarde één grote sneeuwbal was tussen 750 en 
570 miljoen jaar terug.

Waarschijnlijk zijn de eerste meercellige eukaryoten ontstaan uit kolonies eencelligen, 
waarbinnen celspecialisering optrad. Dit leidde uiteindelijk tot een groep cellen, die een 
eenheid vormden. Dit proces moet zich meermaals voorgedaan hebben, waardoor telkens 
nieuwe vormen van meercellige eukaryoten ontstonden.

Fylogenese van de eukaryoten
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De Cambriumexplosie

Op de fylogenetische stamboom van vorige blz. zien we dat het aantal evolutielijnen 
binnen de eukaryoten een goeie 500 miljoen jaren terug enorm toeneemt. Doordat dit 
fenomeen zich voordeed tijdens het Cambrium, spreekt men van de Cambriumexplosie.
Vooral de dieren kenden toen een enorme evolutie.

DE VEROVERING VAN HET LAND 

Het is ook in het Cambrium dat de kolonisatie van het land door planten, dieren en fungi 
begon. Diverse aanpassingen beschermden de organismen tegen het uitdrogen. 
Dat planten samen met fungi de overgang maakten, blijkt uit het feit dat tot op de dag van 
vandaag nog vele planten rond hun wortels zwammen hebben, die de plant helpen bij de 
voedsel- en wateropname. Anderzijds levert de plant voedingsstoffen aan de fungus.

DE VERSCHUIVING DER CONTINENTEN 



                  Biologische evolutie            129

Charles Robert Darwin  1809 - 2009

Toen meer dan 200 miljoen jaren geleden de landmassa’s samendreven tot één 
supercontinent, Pangea, werden de oceanen dieper. Hierdoor zakte het waterniveau 
aanzienlijk en ondiepe kustwateren trokken terug.

Op dat ogenblik kwamen juist zeer veel organismen voor in die ondiepe waters, waardoor 
ze hun natuurlijke omgeving verloren. Verder was het binnenland van Pangea koud 
en droog, wat ook geen ideale omgeving is. Het één en ander had massale extincties 
voor gevolg en het biologisch landschap werd volledig vernieuwd door de evolutie van 
organismen die deze verandering overleefden.

Wanneer de continenten later weer uit elkaar dreven, werden de genenpools van de erop 
voorkomende organismen van elkaar gescheiden, waardoor een onafhankelijke evolutie 
mogelijk werd. 

DE FYLOGENETISCHE STAMBOOM VAN HET LEVEN

Door de recente vaststelling dat er heel wat horizontale genoverdracht is geweest (en nog 
is) tussen eencelligen, is er een tendens om een deel van de boom meer voor te stellen als 
een struikgewas en alleen de eukaryoten als een boom te laten opschieten. Vermoedelijk 
ontstond het huidig leven niet uit één cel, maar uit een groep van oercellen.
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Een fylogenetische stamboom, waarmee de evolutieve verwantschap 
van een reeks organismen wordt weergegeven. 

OOK DE FYLOGENIE EVOLUEERT

Doordat het opstellen van fylogenetische stambomen 
steunt op fossiele vondsten, dateringsmethodes, bioche-
mische analysemethodes e.d., ligt het voor de hand dat 

nieuwe vondsten van fossielen•	
het perfectioneren van de dateringsmethodes•	
het ontwikkelen van nieuwe analysemethodes•	

vaak zal resulteren in nieuwe inzichten en het bijstellen 
van bepaalde ideeën en classificaties.
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NOG EVEN ALLE ARGUMENTEN OP EEN RIJTJE

Zoals we onderhand weten, steunt de evolutietheorie op een hele reeks argumenten 
afkomstig uit diverse bronnen, zoals

de paleontologie (studie van fossielen)•	
geografische verdeling van organismen•	
homologieën•	
kweekresultaten van planten en dieren•	

ARGUMENTEN UIT DE PALEONTOLOGIE

De studie van de fossielen biedt ons een oneindig aantal momentopnamen uit het verleden. 
Het is de taak van de wetenschappers deze momentopnamen zoveel mogelijk te bundelen 
en onder te brengen in een tijdslijn, zodat we a.h.w. een film krijgen van hetgeen zich 
heeft afgespeeld in het verleden.

Het is onvermijdelijk dat in het archief heel wat hiaten zitten, doordat de omstandigheden 
en voorwaarden, nodig voor een goed fossilisatieproces, niet altijd aanwezig waren. Bo-
vendien hebben wij tot op heden nog maar een fractie gevonden van hetgeen verborgen 
zit in de bodem. 

Dit neemt niet weg, dat hetgeen reeds gevonden werd voldoende materiaal heeft opgele-
verd om een behoorlijk inzicht te verwerven in heel wat evolutieprocessen.

Indien zich een evolutie heeft voorgedaan, vertrekkend van gemeenschappelijke 
voorgangers, mogen we veronderstellen dat

in oudere aardlagen fossielen van een kleiner aantal verschillende soorten zullen •	
aangetroffen worden
dat fossielen van complexere vormen zullen voorkomen in de recentere aardlagen•	
men reeksen fossielen zal aantreffen, die uiteindelijk via vaak toenemende complexiteit •	
leiden tot hedendaagse vormen 
we zullen vaststellen dat sommige levensvormen uitgestorven zijn•	
we fossielen zullen vinden, die wijzen op het bestaan van tussenvormen tussen •	
bepaalde groepen

Dit alles heeft men waargenomen. Mooie voorbeelden vormen de overgang van vissen 
naar amfibieën en de wordingsgeschiedenis van het paard. 

Sinds het ontdekken van de Tiktaalik roseae in 2004 en nieuwe vondsten van Ventastega 
in 2008 beschikken de wetenschappers over één van de meest complete en duidelijke 
evolutielijnen, nl. degene die leidt van de vissen naar de eerste amfibieën (zie volgende 
blz.).

De fylogenese van het paard steunt eveneens op een zeer groot aantal fossiele vondsten, 
waardoor men een nauwkeurig beeld heeft van de stamboom van dit dier (zie blz. 133).
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Vereenvoudigde fylogenetische stamboom van het paard
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ARGUMENTEN UIT DE GEOGRAFISCHE SPREIDING

Reeds Darwin had vastgesteld, dat nauw verwante soorten voorkwamen in dezelfde 
geografische gebieden, daar waar dezelfde ecologische niches in ver van elkaar verwijderde 
regios dikwijls bevolkt worden door totaal verschillende soorten. Deze verschillende 
soorten vertoonden niettemin soms sterke gelijkenissen. De geografische spreiding van 
soorten of biogeografie vormde een belangrijk onderdeel van zijn evolutietheorie.

Inderdaad, normaal zou je in gelijkaardige ecologische omstandigheden dezelfde soorten 
verwachten. Zo zou je bv. ook leeuwen verwachten in de Zuid-Amerikaanse pampa’s, 
omdat daar de omstandigheden analoog zijn met die van de Afrikaanse savanne. Dat 
dit niet het geval is, doet vermoeden dat de geografische spreiding van de leeuwen niet 
mogelijk was door fysische barrières en dat hun wordingsgeschiedenis beperkt werd tot 
een welbepaald gebied.

Anderzijds zou je, gezien de geografische isolatie, niet verwachten dat er ook buiten 
Australië buideldieren zouden voorkomen. Dit is echter wel het geval. Zo treft men 
vertegenwoordigers van deze groep (de opossums) ook aan in Noord- en Zuid-Amerika. 
Men vermoedt dat buideldieren op het einde van het Krijt of in het begin van het Tertiair 
vanuit Amerika, via Antarctica naar Australië migreerden en daar verder evolueerden. 
Deze hypothese wordt bevestigd door fossiele vondsten van buidelieren op Antarctica.
De vooropgestelde migratie was mogelijk, omdat in het toenmalige Gondwana de 
vernoemde continenten nog met elkaar verbonden waren.
Talrijke andere fossiele vondsten leveren eveneens het bewijs, dat de continenten vroeger 
wel degelijk met elkaar verbonden waren. Enkele voorbeelden vind je in onderstaande 
figuur:
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ARGUMENTEN DIE STEUNEN OP HOMOLOGIEËN

Volgens de evolutietheorie moeten verwante organismen een zeker aantal gelijkenissen 
vertonen, doordat ze afstammen van een gemeenschappelijke voorganger. Dergelijke 
gelijkenissen zijn zg. homologieën. Deze zijn zeer frequent, waardoor we kunnen afleiden 
dat de beschouwde organismen afstammen van een gemeenschappelijke voorouder. 

Anatomische homologieën

Een veel gebruikt voorbeeld is het bouwplan van de voorste ledematen bij verschillende 
dieren, waar we dezelfde beenderen aantreffen.

 

Homologe structuren wijzen op een gemeenschappelijke voorouder

Naast homologieën kent men ook analogieën. Dit zijn gelijkaardige structuren die ontstaan 
zijn door een convergente evolutie. De vleugels van vogels en van sommige insecten zijn 
analogieën; zij hebben dezelfde functie, maar een verschillende embryonale oorsprong.

Homologie:  gelijkaardige structuur wordt overgeërfd van een 
  gemeenschappelijke voorouder

Analogie: de gelijkenis is te wijten aan een convergente
                        evolutie
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Het voorkomen van rudimentaire structuren vormt ook een sterk argument voor de 
evolutietheorie. Rudimentaire structuren hebben in de evolutie hun functie verloren, maar 
zijn homoloog met structuren die bij andere organismen nog volop functioneel zijn. 
Een tweetal voorbeelden:

• Bij de walvissen vindt men restanten van bekkenbeenderen en achterste ledematen, wat 
doet vermoeden dat ze afstammen van landdieren. De evolutie van de walvis zou er als 
volgt kunnen uitgezien hebben:

Walvissen hebben restanten van een bekkengordel en achterpoten

• Het stuitbeen bij de mens is een rudimentaire structuur onderaan de ruggengraat, die 
erop wijst dat wij afstammen van een voorouder met een staart.
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Cellulaire en moleculaire homologieën

Ook homologieën op cellulair en moleculair niveau komen algemeen voor. Alle levende 
wezens hebben een cellulaire structuur: een ruimte begrensd door een membraan en 
gevuld met water, eiwitten, zouten, sachariden, lipiden, genetische materiaal e.d.
Vergelijken we een typische dierlijke cel met een veralgemeende plantencel, dan stellen 
we vast dat de infrastructuur heel wat overeenkomst vertoont. Dit is weer een aanwijzing 
voor een gemeenschappelijke oorsprong.

Op moleculair niveau vindt men eveneens veel overeenstemming tussen diverse 
fysiologische processen en dit bij zeer uiteenlopende celtypes en organismen. Denken 
we maar aan de quasi universaliteit van de genetische code, de overeenstemming tussen 
belangrijke eiwitten en de grote gelijkenis tussen bv. de reactiereeksen van de aerobe 
ademhaling → weer zoveel argumenten voor de evolutie-idee.

Cytochroom-c is een eiwit dat een belangrijke 
rol speelt in de ademhalingsketen. Het bestaat 
uit een ijzerhoudende prosthetische groep, 
omringd door een polypeptidenketen van 104 
tot 112 aminozuren (afhankelijk van het soort 
organisme.)

Men heeft de aminozuursequentie van het 
cytochroom-c van heel wat organismen 
bepaald, en vastgesteld dat de gelijkenissen 
nogal variëren. We mogen veronderstellen, 
dat organismen met een grote gelijkenis, 
fylogenetisch nauwer zullen verwant zijn dan 
die waar er grote verschillen optreden.

De grote overeenstemming wijst weer op een 
gemeenschappelijke voorouder

Verschillen in aminozuren 
van cytochroom-c

ch
im

pa
ns

ee

sc
ha

ap

ra
tel

sla
ng

ka
rp

er

sla
k

ru
ps

gis
t

blo
em

ko
ol

pa
sti

na
ak

mens 0 10 14 18 29 31 44 44 43
chimpansee 10 14 18 29 31 44 44 43
schaap 20 11 24 27 44 46 46
46 26 28 33 47 45 43
karper 26 26 44 47 46
tuinslak 28 48 51 50
Manduca rups 44 44 41
bakkersgist (iso-1) 47 47
bloemkool 13
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Embryonale homologie

Vergelijkt men de em-
bryo’s van bepaalde 
diergroepen, dan blij-
ken die in een vroeg 
ontwikkelingsstadium 
vaak zeer grote gelijke-
nissen te vertonen. Dit 
deed de wetenschappers 
vermoeden, dat deze 
diergroepen afstammen 
van een gemeenschap-
pelijke voorouder.
Ander onderzoek (bv. 
DNA-analyse) bracht 
aan het licht, dat deze 
denkpiste juist bleek te 
zijn. De embryo’s van een sprinkhaan (A), een spin (B) en een duizendpoot (C)

vertonen in een vroeg stadium zeer grote gelijkenissen. 
Dit wijst op een gemeenschappelijke afstamming

ARGUMENTEN UIT KWEEKRESULTATEN

Al duizenden jaren doet de mens aan artificiële selectie. Zonder kennis van genetica 
selecteerde hij dieren en planten op hun gewenste eigenschappen, zodat hij - zonder het 
te weten - de natuur in zekere zin nabootste. Vandaag wordt dit geperfectioneerd m.b.v. 
genetische modificaties.

Een voorbeeld 
van artificiële 
selectie: door 
te selecteren op 
diversie kenmer-
ken, is de mens 
erin geslaagd een 
hele rits koolvari-
eteiten te creëren, 
vertrekkend van 
wilde mosterd.
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EN DARWIN IN DIT ALLES?

Het is de grote verdienste geweest van Darwin dat hij, vertrekkend van zijn waarnemingen 
en lectuur, een paar verstrekkende conclusies formuleerde.

Zo vertrok hij o.a. van volgende gegevens:
Tussen individuen van een bepaalde soort bestaan er vele uitwendig waarneembare •	
verschillen (variaties).
Populaties hebben de mogelijkheid om over over verschillende generaties •	
exponentieel in aantal toe te nemen.
Niettemin blijft het aantal individuen binnen een populatie relatief constant.•	

Uit deze vaststellingen leidde hij af dat:
tussen individuen een voortdurende competitie bestaat voor voedsel, partners, •	
habitat...
die individuen die de variaties vertoonden, waardoor ze het best aangepast waren •	
aan de gegeven omstandigheden, het meeste kans maakten om te overleven en voor 
nakomelingen te zorgen.
deze nakomelingen vertoonden dezelfde “gunstige” trekken, die dus werden •	
overgeërfd.

Dit alles leidde tot hetgeen hij “Descent	with	Modification	by	Means	of	Natural	Selection” 
noemde.

Zonder overdrijven kunnen we stellen, dat zijn theorieën (samen met die van Wallace) 
op hetzelfde wetenschappelijk niveau staan als de publicaties van Newton. Hoewel hij 
niet aan de basis ligt van het evolutieconcept, is het zijn grote verdienste geweest een 
wetenschappelijke theorie te ontwikkelen, die kan getest worden en die steunt op een 
reeks overweldigende argumenten.

Een pagina uit een notitieboekje van Darwin (1837) 
met hiernaast de transcriptie

“...	 led	 to	comprehend	 true	affini-
ties. My theory would give zest to 
recent & Fossil Comparative Ana-
tomy : it would lead to study of in-
stincts, heredity, & mind heredity, 
whole metaphysics, it would lead 
to closest examination of hybridity 
& generation, causes of change in 
order to know what we have come 
from & to what we tend, to what 
circumstances favour crossing 
& what prevents it, this & direct 
examination of direct passages of 
structure in species, might lead to 
laws of change, which would then 
be main object of study, to guide 
our speculations.”
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GESCHIEDENIS VAN DE EVOLUTIEGEDACHTE

Aristoteles 
(384 - 322 v.Chr.)

(Griek)

Poneerde een theorie, waarbij alles gra-
dueel evolueerde vanuit de levenloze 
materie. Stelde een ‘Scala Natura’ op 
voor dieren, met op de bovenste sport 
van de ladder de mens. 

Carolus Linnaeus 
(1707-1778)

(Zweed)

Voerde het binomiale classificatiesysteem 
in. Suggereerde dat genera afzonderlijk 
geschapen werden en dat de soorten va-
rianten waren binnen één geslacht. 

Georges Louis Leclerc 
de Buffon

(1707-1788)
(Fransman)

Suggereerde dat verschillende diersoor-
ten een verschillende oorsprong hadden 
op een verschillend tijdstip. Hij erkende 
de invloed van de omgeving en geloofde 
in verworven erfelijke kenmerken. 

Thomas Robert Malthus
(1766 - 1834)

(Brit)

In zijn ‘Essay on the Principle of Popula-
tion, as it Affects the Future Improvement 
of Society’ verwierp hij het idee, dat  bij 
dieren sommige nakomelingen bepaalde 
gewenste kenmerken in een grotere 
graad zouden vertonen dan de ouders.

Erasmus Darwin
(1731 - 1802)

(Brit)

Grootvader van Charles Darwin. Hij 
probeerde in zijn ‘Zoonomia’ organisch 
leven te verklaren volgens evolutionaire 
pricipes. 

Jean-Baptiste Lamarck
(1744 - 1829)

(Fransman)

Volgens Lamarck ontstonden wijzigingen 
in het uiterlijk van een individu onder in-
vloed van de omgeving. Deze wijzigingen 
werden dan doorgegeven aan de vol-
gende generaties. Concept van gebruik 
en misbruik van organen. 
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Charles Lyell
(1797 - 1875)

(Brit)

In het eerste volume van zijn ‘Principles of 
Geology’  wijst hij op de geleidelijke ver-
anderingen die zich hebben voorgedaan 
tijdens de geschiedenis van de aarde. In 
‘Antquity of Man’ voert hij aan dat de mens 
veel ouder is dan wat de Bijbel voorstelt. 

Charles Darwin
(1809 - 1882)

(Brit)

Grondlegger van de moderne evolutieleer. 
Hij werd beïnvloed door Lyell en Malthus. 
Volgens Darwin (en Wallace) zijn alle le-
vensvormen het resultaat van een gelei-
delijke evolutie onder invloed van de na-
tuurlijke selectie.

1831

Darwin vertrekt voor een 5-jarige reis rond 
de wereld aan boord van de Beagle.  Het 
zijn de waarnemingen die hij gedurende 
deze reis doet die hem de stof zullen leve-
ren voor zijn latere publicaties.

1859

Darwin publiceert “On the Origin of Spe-
cies”, het werk waarin hij zijn beroemde 
evolutietheorie verkondigt, nl. dat de na-
tuurlijke selectie aan de basis ligt van de 
soortenvorming.

1871

Publicatie van “The Descent of Man and 
Selection in Relation to Sex”. Het boek 
zorgt voor heel wat beroering, omdat de 
mens gewoon tot het dierenrijk wordt 
gerekend. Ook wordt in dit boek gesug-
gereerd dat mens en mensapen een 
gemeenschappelijke voorouder zouden 
hebben.

1882
In dit jaar overlijdt Darwin en hij wordt niet 
ver van Newton begraven in Westminster 
Abbey.
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Alfred Russel Wallace
(1823 - 1913)

(Brit)

Zelfde theorie als Darwin, alleen sluit hij 
de mens uit. 

Hugo De Vries
(1823 - 1913)

(Nederlander)

Volgens hem ondergaan organismen 
mutaties, die aan de basis liggen van 
een discontinue variatie. Het zijn ook de 
mutaties die verantwoordelijk zijn voor de 
soortvorming.

Thomas Henry Huxley
(1825 - 1895)

(Brit)

In zijn werk ‘Man’s Place in Nature’ wijst 
hij op de overeenkomsten tussen aap en 
mens. Volgens hem stammen de vogels af 
van een kleine vleesetende dinosaurus. 

Thomas Hunt Morgan
(1866 - 1945)

(Amerikaan)

Deze wetenschapper ontwikkelde de 
chromosomentheorie als basis voor de 
erfelijkheid

Alfred Wegener
(1880 - 1930)

(Duitser)

Lanceert het idee van de continentenver-
schuiving, een belangrijk gegeven in de 
evolutieleer

Hermann Joseph Muller
(1890 - 1967)

(Amerikaan)

Stelt vast dat het genotype kan verande-
ren onder invloed van X-stralen. Ontdekt 
aldus de geïnduceerde mutatie. 

Theodosius Dobzhansky
(1900 - 1975)

(Amerikaanse Rus)

Schrijft een werk over de synthetische 
evolutietheorie, dat nog steeds geldt als 
een standaard.
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Oswald Theodore Avery
(1877 - 1955)
(Amerikaan)

Maclyn McCarty
(1911 - 2005)
(Amerikaan)

Colin MacLeod
(1909 - 1972)
(Canadees)

Tonen in een gezamenlijk experiment 
aan dat DNA de stoffelijke drager is van 
de erfelijke informatie

Henry Kettlewell
(1907 - 1979)

(Brit)

Bekend om zijn studie over het industrie-
melanisme en zijn experimenten met de 
mot Bisto betularia.  Zij verduidelijkten de 
mechanismen van natuurlijke selectie en 
adaptatie.

James Dewey Watson
(1928 -)

(Amerikaan)

Francis Crick
(1916 - 2004)

(Brit)

Ontrafelen de DNA-structuur en het repli-
catiemechanisme

Stephen Jay Gould
(1941 - 2002)
(Amerikaan)

In ‘Ontogony and Phylogeny’ beweert 
hij dat de fossiele vondsten het idee van 
een graduele evolutie niet bevestigden. 
Hij lanceert het model van Punctuated 
Equilibrium, waarin de evolutie sprongs-
gewijs verloopt. Dit zou een verklaring 
kunnen zijn voor het vaak ontbreken van 
tussenvormen.

Frederick Sanger
(1918 - )

(Brit)

Sanger bepaalt in 1977 als eerste de 
volledige DNA-sequentie van een orga-
nisme (een bacteriofaag).

Kary Mullis
(1944 - )

Amerikaan

Is de ontdekker van de PCR-methode 
(Polymerase Chain Reaction), die toe-
laat grote hoeveelheden DNA te produ-
ceren, vertrekkend van een klein staal. 
Dit was een enorm hulpmiddel om via 
DNA-onderzoek de verwantschap tus-
sen organismen te bestuderen.
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Jack W. Szostack
(1952 - )

(Amerikaan)

Maakte als eerste een artificieel gistchro-
mosoom. Zijn werk heeft de wetenschap-
pers geholpen om chromosomen in kaart 
te brengen.

Carl Woese
(1928 - )

Amerikaan

Werd beroemd door zijn voorstel om van 
de Archaea een domein te maken naast 
dat van de Bacteria en de Eukarya. Hij 
lanceerde ook de ‘RNA-world’ hypothese. 
Onlangs stelde hij voor de fylogenetische 
stamboom van het leven aan te passen, 
om hem in overeenstemming te brengen 
met horizontale genoverdracht.
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