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de moeder afstammen. teruggaand in de 
tijd zullen er dus steeds minder onafhan-
kelijke afstammingslijnen overblijven, 
totdat alle stamlijnen samengekomen 
zijn tot één lijn. de moeder waarbij alle 
stamlijnen samenko-
men is de laatste ge-
zamenlijke voorouder 
van wie alle mensen 
hun mitochondriën ge-
erfd hebben. Zij is een 
overgrootmoeder van 
de hele mensheid, en 
wordt vaak ‘mitochon-
driale eva’ genoemd.
Hoewel 'mitochondri-
ale eva' is vernoemd 
naar de bijbelse eva, 
hoeft het niet over 
dezelfde persoon te 
gaan. mitochondri-
ale eva is simpelweg 
de vrouw van wie ie-
dereen zijn of haar 
mitochondriën heeft 
geërfd. dat betekent 
niet dat zij op dat mo-

ment de enige levende 
vrouw was, of dat andere 
vrouwen uit die tijd geen 
levende nakomelingen 
meer hebben. andere 
vrouwen uit haar tijd 
kunnen ook voorouders 
zijn  van de hele mens-

heid, maar niet over lou-
ter vrouwelijke lijnen (zie 
stamboom en bijbeho-
rende uitleg).

Mutatie- 
snelHeid
Wetenschappers denken 
dat ze kunnen bereke-
nen wanneer mitochon-
driale eva geleefd heeft. 
dit kan door de verschil-
len in het mtdna van 
mensen onderling te ver-
gelijken met de snelheid 
waarmee die verschillen 

zich opstapelen (de mutatiesnelheid). 
toen deze berekeningen in de jaren ’80 
voor het eerst werden gedaan, kwamen 
de onderzoekers uit op een datering van 
ongeveer 200.000 jaar.

er was wel een probleem met deze bere-
keningen. de mutatiesnelheid waarvan 
werd uitgegaan was gebaseerd op de ver-
schillen tussen mensen en chimpansees, 
vergeleken met de tijd die verstreken is 
sinds mensen en chimpansees van elkaar 
zijn afgesplitst. Het was dus gefundeerd 
op evolutionistische aannames. vanaf 

de jaren ’90 gingen weten-
schappers onderzoeken 
hoe hoog de mutatiesnel-
heid nu werkelijk lag, door 
te kijken naar de verschillen 
in mtdna binnen families. 
en wat bleek? de muta-
tiesnelheid ligt veel hoger 
dan op basis van de mens/

chimpansee-vergelijking werd gedacht. 
de nieuwe gegevens leken erop te wijzen 
dat mitochondriale eva maar zo’n 35.000 
jaar geleden heeft geleefd. dat is erg 
kort geleden voor evolutionistische the-
orieën, maar weer te lang geleden voor 
het scheppingsmodel.

steeds dicHterbiJ
maar ook deze datering staat zeker nog 
niet vast. mutatiesnelheden kunnen na-
melijk sterk variëren. de metingen van 
de mutatiesnelheden zijn voornamelijk 
gedaan bij europese families, en het 
zou goed kunnen dat mutatiesnelheden 
bij andere volken anders liggen. in 2012 
werd in het american journal of physical 
anthropology een onderzoek naar Costa 
ricaanse families gepubliceerd. daar ligt 
de mutatiesnelheid veel hoger. uitgaan-
de van het Costa ricaanse onderzoek zou 

mitochondriale eva 
tussen de 6.500 en 
18.000 jaar geleden 
hebben geleefd. dit 
komt wat dichter bij 
de verwachtingen 
vanuit het schep-
pingsmodel. 
toekomstig onder-
zoek zal ongetwij-
feld weer verrassen-
de data opleveren. 
voorlopig kunnen er 
geen harde conclu-
sies getrokken wor-
den over de date-
ring van mitochon- 
driale eva.      

mitochondriën zijn kleine structuurtjes 
in de cel, die voor de energieopwekking 
zorgen. iedere cel kan één tot duizenden 
mitochondriën bevatten. Het bijzondere 
aan mitochondriën is dat ze hun eigen 
dna hebben (onafhankelijk van het dna 
in de celkern) en dat ze zichzelf door de-
ling kunnen vermenigvuldigen.

Moeder op kind
mitochondriën worden hoogstwaar-
schijnlijk alleen van moeder op kind door-
gegeven; nooit van vader op kind omdat 
de mitochondriën van de zaadcel door 

enzymen worden 
afgebroken wan-
neer deze met 
de eicel samen-
smelt. uit het feit 
dat mitochon-
driën – en dus mi-
tochondriaal dna 
(mtdna) – alleen 
door moeders 
worden doorge-
geven, volgt logi-
scherwijs dat er 

ooit een vrouw moet hebben geleefd van 
wie alle mitochondriën binnen de huidige 
mensheid afstammen. dit is simpel te il-
lustreren:

teruggaand in de tiJd
van alle mensen die nu leven is het mt-
dna terug te leiden tot hun moeders. Het 
mtdna van deze moeders is ook weer te-
rug te leiden tot dat van hun moeders, et 
cetera. op die manier terugwerkend in de 
tijd zullen twee of meer mitochondriale 
afstammingslijnen samenkomen, iedere 
keer dat twee of meer zusjes van dezelf-

eén van de belangrijkste kenmer-
ken van mensen met down is dat 
ze verstandelijk beperkt zijn. ook 
gaan ze achteruit in leervermogen 
naarmate ze ouder worden. hoe 
dit komt? het heeft sterk te maken 
met een onbalans in het lichaam. 
want wat gebeurt er eigenlijk?

het dna heeft de informatie voor 
alle eiwitten die je lichaam maakt. die 
eiwitten sturen weer allerlei processen 
aan, waardoor je lichaam normaal kan 
functioneren. 

het aflezen van de genetische 
informatie en het maken van nieuwe 
eiwitten wordt gecontroleerd door 
signaalstoffen: die geven opdrachten. dit 
gebeurt meestal door een opeenvolging 
van signalen in een cel. 

aan de andere kant zijn er stoffen 
die juist de aanmaak van nieuwe eiwitten 
remmen. 

je kunt je vast voorstellen dat dit snel mis 
kan gaan wanneer je twee keer zoveel sti-
mulerende of remmende stofjes hebt. dan 
slaat de balans als het ware naar links of 
naar rechts: je krijgt daardoor te veel of te 
weinig van de te maken eiwitten. 
dat is precies wat er aan de hand is bij 
mensen met het syndroom van down. 
omdat ze drie kopieën van chromosoom 
21 hebben, wordt de aanmaak van SnX27 
(en daarmee de ontwikkeling van hersen-
cellen) te sterk geremd.

Waarom Zijn mensen 
met doWn verstan-
deliJk beperkt?

eiwit snx27 zelf te laten maken, door het 
inbouwen van een stukje dna in het ge-
noom van die muizen. Hierdoor werd de 
balans tussen de stimulerende en rem-
mende eiwitten weer hersteld. de risico’s 
van zo’n gentherapie en de ethische vra-
gen daarbij zijn helaas nog onvoldoende 
in kaart gebracht. daarom zal het nog 
minstens tien jaar duren voordat er een 
mogelijke, veilige behandeling is voor 
mensen met down. 

weet meer:
n  www.tiny.cc/syndroomvandown
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Wanneer leefde 
'MitocHondriale eva'?

   tekst ruBen jorritSma

door vergelijkend dna-onder-
zoek kunnen wetenschappers 
de vrouw traceren van wie 
alle mensen via de vrouwe-
lijke lijnen afstammen. deze 
vrouw wordt ‘mitochondriale 
eva’ genoemd. Maar wan-
neer leefde deze ‘moe-
der van alle levenden’?

de moeder waar-
Bij aLLe StamLij-
nen Samenkomen, 
heet 'mitoChon-
driaLe eVa'

weet meer:
n  Zie ook het bericht op 
pagina 10 over de snelheid 
van evolutie.

de rode vakjes vertegenwoordigen de personen die het mitochondriale 
dna van mitochondriale eva (rode cirkel) hebben. in de vierde populatie 
is dat de hele wereldbevolking. uit deze stamboom blijkt dat de hele we-
reldbevolking in generatie 4 evengoed nakomeling zijn van koppel 2.
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