Mens mist stukjes DNA
die chimp wel heeft
Rotterdam. Waarom heeft de mens
een relatief grote hersenschors en is
zijn penis zacht, zonder stekels, om
maar een paar verschillen tussen
mens en chimpansee te noemen? Dat
komt door het verlies, in de evolutie,
van kleine stukjes DNA die de activiteit van nabijgelegen genen reguleren. Dat concludeerden Amerikaanse
onderzoekers gisteren in Nature. Ze
identificeerden 510 gebiedjes in het
DNA die bij de mens ontbreken, maar
bij chimpansees en andere zoogdieren wel voorkomen. Een van die stukjes DNA bleek informatie te bevatten
voor de vorming van een receptor die
reageert op testosteron. Bij chimpansees en muizen is de receptor betrokken bij de vorming van snorharen en
stekels op de penis. Zo’n relatie vonden ze ook bij genen voor de hersenontwikkeling. Volgens de onderzoekers zouden meer uniek menselijke
eigenschappen hun oorsprong kunnen hebben in andere van de 510 beschreven ontbrekende stukjes. (NRC)

Nanodeeltje versterkt
kankermedicijn
Rotterdam. Het veelgebruikte
kankermedicijn doxorubicine (Dox)
werkt langer en doodt meer kankercellen als het wordt toegediend vastgeplakt aan koolstofdeeltjes ter
grootte van enkele nanometers (miljardste meters). Dat wijzen proeven
bij muizen met lever- of borstkanker
uit. Daardoor kan met lagere doses
van dit uiterst giftige medicijn een
beter resultaat geboekt worden, berichtten onderzoekers woensdag in
Science Translational Medicine. Veel
agressieve vormen van kanker zijn
resistent tegen Dox in zijn huidige,
vrije vorm: transporteiwitten werken
het grootste deel van de Dox-moleculen meteen weer naar buiten. Die eiwitten hebben minder vat op het
middel als het aan de nanodeeltjes
gekoppeld is. De nanodeeltjes zelf
zijn veilig en makkelijk te maken. En
het is vrij eenvoudig om ze met Dox
en waarschijnlijk ook met andere geneesmiddelen te laden. (NRC)

IJskappen smelten in
steeds groter tempo
Rotterdam. De ijskappen van
Groenland en Antarctica verliezen
steeds sneller ijs. De laatste jaren nam
het jaarlijks verlies met vele procenten per jaar toe. De versnelling in het
tempo is nu drie keer zo groot als de
versnelling in de ijsafvoer van de
landgletsjers op aarde, die zeer snel
ijs verliezen (Zwitserland, Himalaya). Onderzoekers melden dit deze
week in Geophysical Research Letters. Zij
maten het ijsverlies als de balans tussen sneeuwval en afkalving aan de
rand van de ijskappen en vergeleken
dat met de metingen van de twee
G RAC E-zwaartekrachtsatellieten
die de ijsmassa ook meten. De overeenstemming tussen de methoden is
treffend. De onderzoekers constateren dat de zeespiegelstijging al voor
2050 vooral van de smeltende ijskappen kan komen en dat die groter kan
worden dan nu aangenomen. (NRC)

Meer buckyballen
tussen de sterren
Rotterdam. Buckyballen, voetbalvormige moleculen die uit 60 koolstofatomen bestaan, komen méér in
de ruimte tussen de sterren voor dan
gedacht. Dat blijkt uit waarnemingen van de Amerikaanse ruimtetelescoop Spitzer, deze week gepubliceerd in Astrophysical Journal. Buckyballen zijn de grootste moleculen in
de ruimte. Ze ontstaan in de expanderende atmosfeer van sterren – die
bestaan voornamelijk uit waterstof.
Gedacht werd dat buckyballen alleen
konden ontstaan in een vrijwel waterstofloze atmosfeer, maar de nieuwe waarnemingen wijzen erop dat
juist wel waterstof nodig is. Dit betekent dat buckyballen in grotere aantallen kunnen ontstaan en ook een
grotere rol zullen spelen in reacties
tussen moleculen in de ruimte – die
mede de samenstelling van sterren en
planeten bepalen. Buckyballen werden al eerder gevonden in aardse gesteenten en meteorieten. (NRC)

