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SAMENVATTING 
 

De evolutietheorie van Darwin blijft na meer dan 150 jaar nog steeds een van de hoekstenen van de 

moderne wetenschap. Bij de evolutionaire geneeskunde probeert men met behulp van deze 

evolutionaire principes om het “waarom” van ziektes te verklaren, in plaats van het gewoonlijke “wat” en 

“hoe”. Daarenboven probeert de evolutionaire geneeskunde nieuwe inzichten en toepassingen te 

verkrijgen voor de medische wereld. In deze literatuurstudie worden verschillende deelgebieden van de 

evolutionaire geneeskunde overlopen en wordt er telkens gekeken welke potentiele toepassingen er 

zijn. Er wordt besproken hoe evolutie kan helpen bij de bestrijding en behandeling van infectieuze 

ziekten en hoe onze moderne omgeving ons ziek maakt. Er wordt gekeken waarom we als mensen zo 

vaak aan kanker leiden en wat de evolutionaire reden is achter ouder worden en sterven. Als conclusie 

kan gesteld worden dat evolutie geen vervanger mag zijn voor huidig onderzoek maar wel een enorm 

potentieel heeft om nieuwe toepassingen en bijkomende inzichten te leveren voor het geneeskundig 

beroep. 
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INLEIDING 
 

Termen zoals natuurlijke selectie en “survival of the fittest” klinken ons allen zeer bekend in de oren. Ze 

zijn een vaste waarde in onze opleiding en worden ons reeds op jonge leeftijd bijgebracht. De theorie 

van Darwin is nog steeds een van de belangrijkste bouwstenen van de moderne wetenschap. Nagenoeg 

elk proces in de natuur kan namelijk evolutionair verklaard worden. Om het met de titel van een bekend 

artikel te zeggen: “Nothing in biology makes sense except in the light of evolution” (Dobzhansky, 1973). 

De alomtegenwoordigheid van evolutie in onze natuur betekent dat er ook buiten het vakgebied van de 

biologie toepassingen te vinden zijn. De evolutionaire principes worden bijvoorbeeld in de 

biotechnologie reeds gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. In de computer 

wetenschappen en bij de ontwikkeling van artificiële intelligentie kan evolutie rechtstreeks worden 

gebruikt om problemen op te lossen waar mathematisch geen oplossing voor gevonden kan worden  

(Futuyma, 2009). 

Ook in de geneeskunde kan er gezocht worden naar toepassingen voor de evolutietheorie. Bij de 

evolutionaire geneeskunde zal men alle mogelijkheden gaan beschouwen waarbij evolutie een bijdrage 

kan leveren aan medische en epidemiologische problemen of waarbij evolutionaire inzichten iets nieuw 

kunnen betekenen voor het medisch beroep (Stearns, 2012). 

Aanvankelijk had het werk van Darwin weinig invloed op de geneeskunde. De implicaties hadden vooral 

betrekking op de biologie waarbij de geneeskunde zich slechts baseerde op fysische en chemische 

principes. Het is pas rond 1950 dat Peter Medawar en George Williams de evolutionaire theorie als een 

van de eersten toepasten op de gezondheid in functie van de senescentie  of veroudering (Medawar 

,1952; Williams, 1957).  

De term Evolutionaire geneeskunde, ook wel “Darwinian medicine” genaamd, werd voor het eerst 

omstreeks 1991 gebruikt door Randolph Nesse en George Williams. Hun artikel “The Dawn of Darwinian 

medicine” en het daaruit volgende boek “why we get sick“ zorgde daarna voor een ware 

stroomversnelling in het vakgebied (Williams en Nesse, 1991; Nesse en Williams, 1994). 

Sindsdien is de evolutionaire geneeskunde aan kracht blijven winnen. Er zijn ondertussen in dit veld al 

veel belangrijke ontdekkingen gedaan en de mogelijkheden voor nieuw baanbrekend onderzoek zijn 

niet te voorzien.  

In deze literatuurstudie worden de voornaamste deelgebieden binnen de evolutionaire geneeskunde en 

hun mogelijkheden voor het medisch beroep behandeld. Er wordt besproken hoe evolutie kan gaan 

helpen bij het bestrijden van infectieuze ziekten en hoe onze moderne omgeving ons ziek kan maken. 

Verder wordt ingegaan op de vraag waarom we nu juist ouder moeten worden en sterven en waarom 

we als mensen zo vaak lijden aan kanker.  
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LITERATUURSTUDIE 
 

1.PRINCIPES VAN DARWIN IN DE GENEESKUNDE 

 

Wanneer we een organisme beschouwen is het belangrijk te onthouden dan we niet kijken naar een 

vast ontwerp. Elk kenmerk van een organisme staat onder voortdurende werking van mutatiedruk, 

natuurlijke selectie en andere Darwiniaanse factoren (Williams en Nesse, 1991). Het onderliggende gen 

voor een kenmerk zal  steeds streven naar optimale replicatie. Wanneer een kenmerk wijzigt  kan dit 

positieve en negatieve effecten hebben.  Een netto positieve invloed op de replicatie zal de frequentie 

van het onderliggende gen doen toenemen. Wanneer dat nieuwe kenmerk een netto negatief effect 

heeft, zal ze weer uit de populatie verdwijnen. Hierbij onstaat er vaak een “trade-off” mechanisme. Bij 

dit mechanisme zal een dier een bepaald voordeel moeten verliezen om een nog beter voordeel te 

kunnen uiten. Een voorbeeld van een “trade-off” is de evolutie van een jachtluipaard. Vanwege de hoge 

snelheden die een jachtluipaard kan bereiken heeft het dier een erg fijne lichaamsbouw. Door deze 

lichaamsbouw wordt het dier echter wel gevoelig om kwetsuren op te lopen. Er ontstaat een 

evolutionaire afweging waarbij het dier kwetsbaarder moet worden om aan snelheid te winnen. Deze 

afweging zal telkens doorgaan tot de fitness voor het dier optimaal is. De aanwezigheid van een 

mechanisme of eigenschap bij een dier zal dus steeds wijzen op een hierdoor, direct of indirect, 

verkregen evolutionair voordeel (Nesse, 1994). 

Of een eigenschap voordeel oplevert hangt ook steeds van de omgevingsinvloeden af. In tegenstelling 

tot wat men vroeger dacht, wordt niet altijd geselecteerd op sterkere individuen of slimmere dieren, maar 

veelal naar wat in die omgeving het meeste nakomelingen oplevert, met als doel het onderliggend 

genetisch materiaal maximaal te verspreiden. Wanneer bijvoorbeeld in een regio weinig eten 

voorhanden is zullen dieren die minder eten nodig hebben een voordeel hebben. Zo kan er indirect 

geselecteerd worden op kleinere individuen.  

De vinken die Darwin beschreef op zijn reis naar de Galapagos kunnen hierbij als eenvoudig voorbeeld 

dienen. Deze vinken bleken op verschillende eilanden een verschillend type bek te hebben ontwikkeld. 

Elk type bek was namelijk specifiek ontwikkeld om optimaal een niche op dat eiland in te vullen.  

Als we deze mechanismen bekijken waarbij er telkens op de best aangepaste dieren geselecteerd 

wordt, kunnen we ons de vraag stellen waarom we dan nog steeds ziek worden. Waarom heeft 

natuurlijke selectie er niet voor gezorgd dat we resistent zijn aan schadelijke ziekten? Deze resistentie 

zou ons namelijk een grotere overlevingskans geven en verder verspreiden over de populatie. Deze 

schijnbare paradox is een evolutionaire vraag, en hier probeert de evolutionaire geneeskunde een 

antwoord op te vinden (Nesse en Stearns, 2008). 
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De mogelijke evolutionaire verklaringen voor deze vatbaarheid voor ziekten werden door Nesse en 

Stearns opgedeeld in zes categorieën (Nesse en Stearns, 2008).  

 

1. Er is een mismatch van ons lichaam met de moderne omgeving. 

2. Co-evolutie van pathogenen met hun gastheer. 

3. Er is een limiet op wat selectie kan bereiken.   

4. “Trade-offs” voor kenmerken. 

5. Selectie maximaliseert onze reproductie in plaats van onze gezondheid.  

6. Defensiemechanismen van het lichaam die voor ziekteverschijnselen zorgen. 

Op deze categorieën zal verderop in de literatuurstudie dieper worden ingegaan. 

 

2. EVOLUTIONAIRE GENEESKUNDE EN INFECTIEUZE ZIEKTEN 

 

2.1 AFWEERMECHANISMEN EN SYMPTOMATISCHE BEHANDELING 

 

Wanneer we besmet worden door een pathogeen zal ons lichaam meestal een variatie aan ziekte 

symptomen vertonen. We krijgen koorts, hebben diarree, bepaalde delen van ons lichaam doen pijn, 

enzovoort. Deze symptomen kunnen erg variabel zijn en zijn meestal afhankelijk van welke ziekte we 

juist hebben. Dat sommige ziekten bepaalde symptomen veroorzaken is in onze gedachten vaak 

vanzelfsprekend. Een belangrijke vraag die ons ook kan helpen bij de behandeling is echter waarom 

deze symptomen net ontstaan. De aanwezigheid van een symptoom heeft namelijk  steeds een 

evolutionaire reden.    

Bij het beschouwen van symptomen is het steeds belangrijk hun oorsprong te bepalen. Worden ze 

veroorzaakt door het pathogeen, of is het een afweerreactie van de gastheer zelf? Symptomen van een 

ziekte kunnen op deze manier in drie categorieën verdeeld worden. (1) Deze verschijnselen ontwikkeld 

door een gastheer als afweer tegen het pathogeen of om schade te herstellen. (2) Deze verschijnselen 

ontwikkeld door het pathogeen om zijn vermeerdering in de gastheer en verspreiding te helpen. (3) 

Zogenaamde niet adaptieve bijwerkingen van een ziekte, die zowel nadelig zijn voor gastheer als de 

pathogeen (Ewald, 1980). 

Sommige symptomen zullen dus eerder voordelig zijn in de afweer van de ziekte en sommige eerder 

voordelig voor het in stand houden en verspreiden van de ziekte. De behandeling van een ziekte zou 

dan kunnen afgestemd worden afhankelijk van welke categorie van op het symptoom van toepassing 

is. Symptomen die door het lichaam als afweer ontwikkeld zijn tegen een ziekte dienen zoveel mogelijk 

ondersteund en intact gelaten te worden, terwijl symptomen die enkel nut hebben voor het pathogeen, 

of voor zowel gastheer als pathogeen negatief zijn, best aangepakt worden. 
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Een van de meest onderzochte voorbeelden is koorts. Bij aanwezigheid van koorts wordt tegenwoordig 

vaak meteen een koorts remmend middel aangewend. Het is echter belangrijk om na te denken waarom 

het  symptoom koorts net aanwezig is. Verhoging van de lichaamstemperatuur als symptoom is 

wijdverspreid in de natuur. Het kan worden waargenomen in reptielen, amfibieën, vissen en zelfs enkele 

invertebrata. De alomtegenwoordigheid van koorts is één van de belangrijkste indicatoren dat het een 

evolutionair verworven defensiemechanisme van de gastheer is (Mackowiak, 1994). Men kan dus 

aannemen dat het koortsmechanisme een positief effect heeft op het herstel, anders had natuurlijke 

selectie het mechanisme reeds uit de populatie geweerd. Dit wordt bevestigd door experimenten waarbij  

de overleving graad van geïnfecteerde hagedissen met Aeromonas hydrophila steeg indien ze 

ondergebracht werden in een ruimte met een omgevingstemperatuur vergelijkbaar met koorts (Kluger 

et al., 1975). Het blokkeren van dit verdedigingsmechanisme met geneesmiddelen is dus niet  zonder 

gevaar. Zo heeft men al  aangetoond dat het gemiddeld een dag langer duurt om te genezen van 

waterpokken wanneer een behandeling tegen de koorts wordt ingesteld met paracetamol (Doran et al., 

1989). 

Het is echter niet altijd  gemakkelijk om te bepalen of een symptoom een afweermechanisme is van de 

gastheer, of een manipulatie van een pathogeen. Nemen we het voorbeeld van diarree, dan kan gesteld 

worden dat het waarschijnlijk een afweermechanisme is van het lichaam om de darm te reinigen en zo 

de contacttijd met een pathogeen te verkleinen. Het is echter aangetoond dat diarree inductie voor 

Shigella bacteriën een positief effect heeft op zijn verspreiding. Shigella die diarree veroorzaken 

verspreiden zich sneller over de populatie en zullen dus een hogere fitness hebben dan deze die geen 

diarree veroorzaken.  

Dat een symptoom een nuttig afweermechanisme is mag ons niet compleet tegenhouden hiertegen te 

behandelen (Williams en Nesse, 1991). Een ontwikkelde afweer is namelijk  steeds een afweging 

geweest tussen de voor- en de nadelen. Evolutie heeft ervoor gezorgd dat een 

verdedigingsmechanisme aanwezig is omdat het een voordeel oplevert voor het merendeel van de 

populatie, in het merendeel van de situaties. Dit sluit niet uit dat deze reacties in sommige situaties 

overdreven kunnen zijn en meer kwaad veroorzaken dan goed. Te hoge koorts kan in sommige gevallen 

dodelijke gevolgen hebben (Mackowiak, 1994). Het evolutionair mechanisme kan hier vergeleken 

worden met het principe van een rookdetector. Het afgaan van het alarm is in de meeste situaties niet 

nodig en dus een overdreven reactie. Maar indien de rookdetector bij een echte brand niet zou afgaan, 

dan zouden de gevolgen dodelijk kunnen zijn (Nesse, 2001).   

 Onze afweermechanismen zijn bovendien ontwikkeld over een zeer lange periode, in afwezigheid van 

onze huidige hygiëne en antibiotica. Hierdoor zijn ze tegenwoordig misschien niet altijd meer 

noodzakelijk om een compleet herstel te verkrijgen. Het al dan niet behandelen van symptomen bij 

ziekte zou aldus een afweging moeten worden van kosten en baten. Een goed begrip van de 

evolutionaire ontwikkeling van afweermechanismen en hun nut voor het lichaam kan hierbij helpen om 

correct te beslissen over het gebruik van symptomatische behandelingen.  
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2.2 VIRULENTIE 

Het vermogen van een pathogeen om de gastheer ziek te maken, zijn virulentie, is evenzeer een 

kenmerk gebonden aan evolutie. Een gebruikelijke gedachte hierbij is dat een pathogeen zal evolueren 

naar een daling van de virulentie (LeGrand en Brown, 2002). Een pathogeen dat een gastheer besmet, 

gebruikt deze als een bron van voedingstoffen. Met deze voedingstoffen plant het pathogeen zich voort 

waardoor de genetische instructies om een gastheer te besmetten steeds verder kunnen worden gezet.  

 Bij sterker uitbuiten van een gastheer door bijvoorbeeld een genetische mutatie zal de kans verhogen 

dat de gastheer ernstig ziek wordt of sterft. Hoewel het pathogeen op korte termijn meer voedingsstoffen 

kan bemachtigen, kan hij vast komen te zitten in een stervende gastheer om zo te verdwijnen uit te 

populatie. Hoe virulenter een pathogeen ook is hoe hoger de selectiedruk zal zijn voor een gastheer om 

hier afweermechanismen tegen te ontwikkelen (Ewald, 1998). Hoe verklaart men dan echter dat er 

zoveel ziekteverwekkers zijn die een zware ziekte of de dood tot gevolg hebben voor zijn gastheer?  

De wijze van pathogene transmissie is hierbij een belangrijke factor. Verticaal overgedragen ziekten, 

ziekten die steeds bij de geboorte worden overgedragen naar de volgende generatie, zullen over het 

algemeen weinig virulent zijn. Voor hen is het namelijk zeer belangrijk dat de gastheer gezond blijft, 

zodat deze zich kan blijven voortplanten en de ziekte zich zo kan voortzetten op de nakomelingen. Bij 

horizontaal overgedragen ziekten is de gezondheid van de gastheer minder belangrijk.  Ze hebben 

daarom het potentieel virulenter te zijn dan verticaal overgedragen pathogenen. Verhoogde virulentie 

kan bij hen zelfs een voordeel opleveren, zolang dit niet tegelijk voor een vermindering van verspreiding 

zorgt  (Stewart et al., 2005). Er ontstaat een balans of “trade-off” van 2 tegenstrijdige selectiedrukken: 

één die de pathogeen aanzet om meer te groeien en aldus de gastheer meer uit te buiten, en één die 

ervoor zorgt dat de gastheer lang genoeg kan overleven om soortgenoten te besmetten (Stearns, 2012).  

Er is dus steeds een evolutionaire afweging aanwezig tussen de virulentie en de transmissie ( Figuur 

1).   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Figuur 1:  (Uit Ebert en Herre, 1996, pag. 97)  
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Bij ziekten die overgedragen worden door direct contact, zoals bijvoorbeeld het griepvirus, zal een zieke 

gastheer meteen een sterke rem gaan zetten op de transmissie. Wanneer de gastheer zwak en 

immobiel wordt zal namelijk het contact met andere dieren gaan verminderen. Daar komt nog bij dat 

zieke dieren zich soms instinctief zullen gaan afzonderen. De kost van een hogere virulentie zal hier 

voor het pathogeen zeer hoog liggen. Zo wordt er over het algemeen  geselecteerd op minder virulentie.  

De potentieel gevaarlijkste ziekten zijn deze waar verhoogde virulentie rechtstreeks een verhoogde 

verspreiding oplevert. Deze kunnen door natuurlijke selectie erg hoge niveaus van virulentie bereiken 

(Ewald, 1998). Een goed voorbeeld hiervan zijn ziekten overgedragen door vectoren zoals malaria. Hier 

zijn het de muggen die voor verspreiding zorgen en maakt de gezondheid van de eindgastheer minder 

uit (Ewald, 1983). Zelfs wanneer een dier doodziek is kan hij nog steeds gestoken worden door een 

mug en kan de ziekte zich verder gaan verspreiden.  Zwakke dieren zijn soms zelfs gemakkelijker om 

te steken omdat ze vaak de mogelijkheid niet meer hebben om de muggen af te weren (Day en Edman, 

1983).   

Een goed begrip van hoe virulentie evolutionair ontstaat kan ons helpen voorspellingen te maken over 

welke ziekten potentieel het gevaarlijkst kunnen zijn. Het zou ons zelfs kunnen helpen bij het actief 

verminderen van de virulentie. Het verminderen van de transmissie van ziekten zou namelijk indirect 

kunnen zorgen voor een lagere virulentie. Dit door de verhoogde selectiedruk op het pathogeen om 

minder schade te veroorzaken, tot het een ander dier kan besmetten (LeGrand en Brown, 2002). 

Mathematische modellen hebben aangetoond dat vaccins die transmissie verminderen tegelijk een 

verlaging van de virulentie tot gevolg hebben.  Vaccins die als enig doel hebben bescherming te geven 

tegen de toxiciteit van een pathogeen, zullen daarentegen een verergering van de virulentie 

veroorzaken. Dit omdat er geen negatieve selectie meer is tegen de virulentere varianten (Gandon et 

al., 2001). 

 

2.3 CO-EVOLUTIE EN ANTIBIOTICA RESISTENTIE 

Pathogenen zoals bacteriën en virussen hebben de mogelijkheid zich veel sneller aan te passen aan 

hun omgeving dan complexere organismen. Dit verklaart waarom zoogdieren waarschijnlijk nooit 

volledige immuniteit zullen kunnen ontwikkelen tegen infecties. Bacteriën en virussen zullen ons 

evolutionair gezien namelijk steeds een stap voor zijn (Stearns et al., 2010). 

Net zoals bacteriën in een constante co-evolutionaire strijd zijn met ons immuunsysteem vechten ze 

tegenwoordig tegen de farmaceutische industrie. Het is een strijd die de farmaceutische industrie aan 

het verliezen is. In de medische wereld zal niemand ontkennen dat antibioticaresistentie een groot 

probleem is. Bij de ontdekking van een nieuw antibioticum kan er tegenwoordig al binnen de zes 

maanden een resistente stam gevonden worden (Stearns, 2012). 

De meeste antibiotica resistentie is niet afkomstig van nieuwe mutaties binnen de bacterie populaties. 

De resistentie komt meestal uit de horizontale overdracht van genetisch materiaal via plasmiden of 

bacteriofagen. Geschat wordt dat 80% van alle prokaryote genen op een gegeven moment horizontaal 
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zijn doorgegeven (Gandon en Vale, 2014). De evolutionaire strijd tussen bacteriën en schimmels is al 

lang bezig; al van voor er mensen bestonden. Hierdoor is de natuur een reservoir geworden van 

antibioticaresistentie genen. Ook binnen commensale bacteriën, dit zijn onschadelijke bacterien die 

bijvoorbeeld ook deel uitmaken van onze darmflora, kunnen hierdoor resistentiegenen schuil gaan 

(D'Costa et al., 2011). Door de aanwezigheid van antibiotica in de omgeving ontstaat er een selectiedruk 

die bacteriën met resistentie genen een verhoogde fitness geeft. Hierdoor zal hun prevalentie in de 

populatie stijgen. Door horizontale uitwisseling van deze resistentiegenen kunnen er al snel bacteriële 

populaties ontstaan die resistent zijn tegen meerdere antibiotica (Chang et al., 2015). 

De huidige inspanningen tegen antibioticaresistentie zijn gebaseerd op het gebruik van hoge dosissen 

antibiotica voor lange tijd om de kans op nieuwe resistentie mutaties te verkleinen. In ziekenhuizen 

wordt vaak met verschillende antibiotica geroteerd om resistentie te vermijden. Op deze manier 

selecteert men echter voor multiple resistentie van bacteriën. Omdat de meeste resistentiegenen 

horizontaal doorgegeven worden zorgt deze harde aanpak juist voor een sterke bevordering van 

resistentie. Evolutionaire modellen suggereren dat het gebruik van antibiotica best gebeurt met zo klein 

mogelijke dosissen voor een periode niet langer dan absoluut nodig (Stearns, 2012). 

Een groeiende groep van evolutionaire biologen is op zoek naar een antimicrobiële behandeling die 

bestand is tegen evolutie. Een mogelijke optie hiervoor is faag therapie. Bacteriofagen zijn virussen die 

geëvolueerd zijn om bacteriën te besmetten en niet mensen. Ze hebben het voordeel dat ze 

vermeerderen in de bacteriën en hun dosis dus automatisch aangepast wordt aan het aanwezige aantal. 

Bovendien evolueren ze mee met de bacteriën en blijven ze dus mogelijk zelf bacteriële resistentie een 

stap voor.  Wegens de stijging aan multiresistente bacteriële stammen is interesse voor Faag therapie 

sterk toegenomen. Recent onderzoek naar de efficaciteit van bacteriofagen  tegen deze multiresistente 

stammen is erg veelbelovend (Cao et al., 2015). 

Een andere mogelijkheid is om geneesmiddelen te ontwikkelen waartegen de kost van resistentie het 

hoogste is. Resistentiegenen zijn voor een bacterie uiteraard erg waardevol bij aanwezigheid van 

antibiotica. Wanneer er geen antibiotica aanwezig zijn in de omgeving zal deze resistentie echter een 

bepaalde kost hebben.  De aanwezigheid van een resistentie gen kan de groei en het delen van de 

bacterie namelijk vertragen of bepaalde cellulaire mechanismen uitschakelen. In afwezigheid van 

antibiotica zal er dus een negatieve selectie optreden waardoor de frequentie van het resistentie gen in 

de populatie verminderd. Hoe hoger de kost van resistentie hoe harder deze negatieve selectie zal 

optreden. Het ontwikkelen van een behandeling waartegen resistentie een maximale kost heeft kan het 

optreden van resistentie sterk gaan vertragen of zelfs voorkomen (Hall et al., 2015). 
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3. CULTURELE MISMATCH 

Een van belangrijkste concepten in de Evolutionaire geneeskunde is dat ons lichaam eigenlijk optimaal 

ontwikkeld is voor een prehistorische omgeving.  Evolutie is een traag proces en heeft ons lichaam over 

lange tijd aangepast aan de omgeving waaraan onze voorouders gedurende tienduizenden jaren zijn 

blootgesteld. De voorbije honderd jaar is onze omgeving en leefwijze echter  drastisch veranderd. Ons 

lichaam heeft zich door dit snelle tempo niet kunnen aanpassen aan onze moderne levenswijze. Het 

onvermogen van onze biologie om deze snelle culturele veranderingen te volgen kan  dan aanleiding 

gaan geven tot ziektebeelden (Stearns, 2012).  

Hygiëne is zo’n culturele verandering die voor ons lichaam van groot belang is. Het aantal gevallen van 

allergieën en auto-immune aandoeningen ligt veel hoger in de westerse wereld dan in 

ontwikkelingslanden. De hygiëne hypothese zou dit kunnen verklaren. Ze stelt dat deze hoge prevalentie 

het gevolg zou kunnen zijn van onze culturele vooruitgang in hygiëne. Toegang tot proper water, 

sanitaire voorzieningen en hoge kwaliteitsnormen voor eten hebben ervoor gezorgd dat we 

tegenwoordig veel minder met parasieten en bacteriën in contact komen dan vroeger. Ons lichaam heeft 

volgens deze hypothese tijdens zijn ontwikkeling contact met commensale microben nodig om een 

normaal immuunsysteem op te bouwen. Studies tonen aan dat een goed contact met deze 

onschadelijke organismen tijdens de jeugd zou beschermen tegen IgE gemedieerde allergieën, type I 

diabetes en chronische darmontsteking (Bjorksten, 2009). 

Een variatie op deze hypothese is de “Old Friends hypothesis “. Deze stelt dat het ontbreken van 

organismen  waarmee we gecoëvolueerd zijn in onze urbane omgeving  een toename heeft veroorzaakt 

in het aantal immunologische problemen (Rook, 2012). Hieronder verstaan we voornamelijk parasitaire 

wormen en symbiotische intestinale bacteriën (Tanasescu en Constantinescu, 2014). Besmettingen met 

parasitaire wormen waren tot de jaren 30’ namelijk een normale zaak. Deze parasieten zijn steeds een 

onontkoombaar deel van onze omgeving geweest en hebben daardoor mee de vorming van ons 

immuunsysteem bepaald. Op een relatief onschadelijke worminfectie reageren met een chronische 

ontstekingsreactie is voor een gastheer namelijk erg nadelig.  Zo is er door evolutie geselecteerd op 

een mindere immuunrespons voor dit soort infecties. Ons lichaam heeft geleerd om deze infecties te 

gaan tolereren in plaats van ze te bestrijden.  Sommige parasitaire wormen hebben tegelijk geëvolueerd 

om onze immuunrespons te gaan onderdrukken.  Deze co-evolutie heeft ervoor gezorgd dat er over 

lange tijd een optimaal evenwicht is ontstaan voor zowel de parasiet als de gastheer.  Ons 

immuunsysteem is eigenlijk afgesteld om te functioneren in hun aanwezigheid. Nu moderne 

geneeskunde de meeste parasieten en bacteriën heeft weggenomen uit onze omgeving kan ons 

immuunsysteem mogelijk op een ongepaste manier gaan reageren (Stearns, 2012).  

Een belangrijk en veelbelovend bewijs voor deze hypothese komt uit studies met het tot nu toe 

ongeneeslijke multiple sclerose (MS). Patiënten die leden aan MS en  besmet waren met parasitaire 

wormen bleken veel minder snel te verslechteren dan patiënten die niet besmet waren met wormen. Bij 

behandeling van één besmette patiënt met anthelmintica ging deze zelfs plots zeer sterk achteruit.  De 

reden hierachter kan gevonden worden bij regulerende T- cellen die door de parasitaire wormen 

geïnduceerd worden (Correale en Farez, 2007). Verdere studies in het gebruik van intestinale wormen 
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in de therapie van MS zijn zeer veelbelovend.  Ook voor andere auto immune aandoeningen, allergieën 

en colitis  zouden helminthen als therapie gebruikt kunnen worden (Tanasescu en Constantinescu, 

2014). 

 

4. VEROUDEREN EN DE DOOD, EEN BIJWERKING VAN EVOLUTIE? 

Een van de meest intrigerende vragen die evolutionaire geneeskunde stelt is de vraag waarom we ouder 

worden en sterven.  Ouder worden of senescentie lijkt namelijk op het eerste zicht tegenstrijdig met de 

evolutionaire gedachte. Ideaal gezien zouden we ons, voor een optimale fitness, oneindig lang kunnen 

voortplanten en onze genen blijven verspreiden. Om deze schijnbare tegenstelling te verklaren bestaan 

er momenteel drie  grote evolutionaire theorieën: (1) de mutatie accumulatie theorie (2) De theorie van 

antagonistische pleiotropie en (3) de disponibele soma theorie (Robins en Conneely, 2014).  

De theorie van de mutatie accumulatie is omstreeks 1950 ontwikkeld door Peter Medawar. Deze theorie 

vertrekt vanuit de observatie dat het merendeel van de mortaliteit in de natuur komt uit externe oorzaken. 

De meeste dieren sterven namelijk omdat ze door roofdieren aangevallen worden, omdat ze een 

ongeval hebben of omdat ze te weinig eten vinden. Als gevolg hiervan daalt de kans om te overleven 

met de leeftijd en zullen minder en minder dieren overleven naarmate de leeftijd vordert. Oudere leeftijd 

zal een steeds mindere invloed gaan hebben op het totale voortplantingssucces van een dier. De 

selectie mogelijkheid zal als gevolg hiervan gaan afnemen met de leeftijd. Mutaties die reeds op jonge 

leeftijd een negatieve fitness veroorzaken, zullen een sterke invloed gaan hebben op de mogelijkheid 

tot voorplanting, waardoor er sterk tegen geselecteerd kan worden. Mutaties die pas op late leeftijd tot 

nadeel zijn zullen veel minder doorwegen. Hier kunnen dieren zich reeds hebben voortgeplant en hun 

genen doorgeven voordat het kenmerk tot uiting komt of zal het kenmerk zelfs nooit tot uiting komen 

vanwege eerdere sterfte.  De selectie zal hier maar zwak kunnen plaatsvinden om de mutatie uit de 

populatie te weren. Mutaties met een laat negatief effect zullen zich accumuleren over vele generaties 

doordat ze in de populatie blijven en kunnen het mechanisme van veroudering verklaren (Medawar, 

1952; Robins en Conneely 2014).                               

George Williams bouwde hier in 1957 op verder met zijn theorie van antagonistische pleiotropie. Hij 

stelde dat mutaties in een gen, die laat in het leven een negatief effect opleveren, toch actief in de 

populatie zullen worden gehouden zolang ze maar vroeg in het leven een gunstig genoeg effect hebben. 

Dit verondersteld dus een pleiotroop gen dat op verschillende momenten in het leven een 

tegenovergesteld effect heeft. Een voorbeeld hiervan is een mutatie die voor een toename van 

sexhormoon zorgt, waardoor er vroeg in het leven een verhoogd voortplantingssucces is, maar er later 

in het leven een verhoogd risico is op kanker. Er ontstaat voor dit gen een balans tussen de positieve 

selectie op vroegere leeftijd en de negatieve selectie op latere leeftijd. Doordat selectie op latere  leeftijd 

steeds zwakker zal werken zullen de vroege gunstige kenmerken zwaarder doorwegen. Een toename 

van sexhormoon zal dus evolutionair verkozen worden hoewel deze misschien voor een korter leven 

zorgt.  Antagonistische pleiotrope genen zullen actief geselecteerd worden waardoor een accumulatie 
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kan ontstaan van negatieve effecten later in het leven, die leiden tot senescentie (Williams, 2001; Robins 

en Conneely, 2014). 

Kirkwood stelde nog een ander “trade-off” mechanisme voor, de theorie van het “Disposable Soma” (Vrij 

vertaald: “Het wegwerplichaam” ). Het lichaam heeft geen oneindige voorraad aan voedingsstoffen tot 

zijn beschikking. Daarom zal ze  energie moeten gaan verdelen over de verschillende functies van het 

lichaam, namelijk groei, onderhoud en voortplanting. Wanneer een bepaalde functie meer energie 

vraagt, zullen de andere minder energie krijgen. Vanwege hun verhoging in fitness zal selectie over het 

algemeen mutaties verkiezen die voor verhoogde groei of voortplanting zorgen. Een geëvolueerde limiet 

op de energie die naar onderhoud en herstelmechanismen mag gaan heeft ervoor gezorgd dat er 

accumulatie optreed van cel en moleculaire schade, wat op zijn beurt weer voor veroudering zorgt  

(Kirkwood, 1977; Robins en Conneely, 2014). Net zoals de theorie van Williams wordt hier 

gesuggereerd dat veroudering als een algemene “trade-off” bestaat tussen langer leven en betere 

reproductiemogelijkheden. Veroudering en onze levensduur zijn dus niet ontstaan als directe oorzaak 

van selectie maar als een bijproduct van de selectie op reproductief succes bij jongere dieren (Stearns, 

2012). 

Deze 3 theorieën sluiten elkaar niet uit, het is dus goed mogelijk dat ze alle 3 een rol spelen in het 

verouderingsproces. Verschillende methoden en testen hebben bewijs geleverd voor deze theorieën. In 

enkele selectie experimenten op Drosophila melanogaster is bijvoorbeeld aangetoond dat levenslengte 

verlengd kan worden wanneer geselecteerd wordt naar voortplanting op late leeftijd (Luckinbill en Clare, 

1985). Een consensus over hoe deze verschillende mechanismen samenspelen is er  voorlopig wel nog 

niet. 

Onderzoek naar de werking van evolutionaire mechanismen die veroudering veroorzaken kan ons 

helpen verouderen beter te begrijpen en kan uiteindelijk helpen behandelingen te ontwikkelen die voor 

levensverlenging zullen zorgen. Onderzoek naar inhibitie van rapamycine op de insuline/  “insuline like 

growth factor pathway” is hier een voorbeeld van. Deze “pathway” heeft een anabole werking en is zo 

gelinkt aan een “trade-off” van positieve en negatieve effecten vroeg en laat in het leven. Inhibitie van 

deze “pathway” zou volgens het model van Kirkwood aldus voor levensverlenging kunnen zorgen. 

Experimenten op muizen tonen aan dat toediening van rapamycine wel degelijk voor levensverlenging 

kan zorgen. Een verlenging van respectievelijk 28% en 38 % bij mannelijke en vrouwelijke dieren 

(Austad, 2010). 

 

 5. KANKER ALS EVOLUTIONAIR PROCES 

Een opvallende observatie is dat mensen meer kanker lijken te hebben dan andere diersoorten. Ook 

lijken er tegenwoordig meer kankers op te treden bij mensen dan in vroegere tijden. Volgens Stearns 

zijn hier zeker 3 redenen voor te vinden. Ten eerste hebben we tegenwoordig een langere levensduur 

dan vroeger. We leven nog vele jaren nadat we ons niet meer kunnen voortplanten. Tegen kankers die 

pas op deze leeftijd werken kan natuurlijke selectie niet meer gaan selecteren. De mutatie accumulatie 

theorie is hier van dus toepassing. Ten tweede hebben we in onze huidige omgeving veel meer 
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risicofactoren dan vroeger het geval was.  Alcohol, tabak en erg hoge calorie diëten zorgen voor meer 

cellulaire schade dan ons lichaam ontwikkeld is om tegen bestand te zijn.  Ten derde kunnen veel van 

onze reproductieve kankers het gevolg zijn van onze ongewone seksualiteit en het gebruik van 

anticonceptie middelen (Stearns, 2012). 

Elke tumor kan men eigenlijk beschouwen als een evolutionair proces binnen het lichaam. Wanneer er 

door mutatie een nieuwe kankercel ontstaat zal deze met omliggende cellen in competitie gaan voor 

voeding en voorzieningen. Net zoals bij individuen zal selectie de agressieve kankercellen gaan 

bevorderen die het beste presteren en zich het beste kunnen vermeerderen. De mogelijkheid van cellen 

om te metastaseren en andere weefsels te gaan invaseren zal hun prestatie en vermeerdering sterk 

gaan bevorderen. Hierdoor kan men stellen dat de voornaamste kenmerken van kwaadaardige kankers 

een direct evolutionair gevolg zijn (Stearns, 2012). 

Ons immuunsysteem zal het grootste deel van de mogelijk carcinogene mutaties reeds in een vroeg 

stadium gaan uitschakelen. Bij  cellen die een vreemd antigen tot expressie brengen zal het signaal tot 

apoptose gegeven worden of komen de “natural killer cellen” in actie. Op deze manier zal het 

immuunsysteem echter gaan selecteren op mutaties die niet immunogeen zijn. Enkel de cellen die 

onzichtbaar zijn voor het immuunsysteem of het signaal tot apoptose negeren zullen gaan overleven en 

in de populatie blijven. Op dezelfde manier zal ook chemotherapie gaan selecteren op cellen die 

resistent zijn voor chemotherapeutica (Crespi en Summers, 2005). 

Wanneer een tumor begint te groeien zal er door verdere mutaties een heterogene populatie van 

kankercellen ontstaat. Een tumor bestaat meestal uit een mozaïek van cellijnen, waarbinnen er meer 

kwaadaardige en meer goedaardige varianten zitten. Doordat deze in dezelfde omgeving zitten, zullen 

ze moeten overleven van dezelfde voedingsstoffen en met elkaar in competitie gaan. De groei van de 

meer kwaadaardige cellijnen zal dus wat afgeremd worden door de aanwezigheid van mildere cellen 

(Crespi en Summers, 2005). 

Wanneer bij gebruik van agressieve chemotherapie de meer goedaardige cellijnen geëlimineerd worden 

zal deze competitie echter wegvallen en kunnen de meer kwaadaardige cellen zonder tegenstand volop 

vermenigvuldigen. Een mogelijk oplossing hiervoor is om net zoals hierboven beschreven bij antibiotica 

enkel maar zoveel chemotherapie te gebruiken als absoluut nodig wordt geacht. Er wordt op deze 

manier minder geselecteerd op resistentie en zo blijft de gunstige competitie tussen cellijnen ook intact. 

Deze aanbeveling is echter nog lang niet geaccepteerd in de medische wereld. Verder onderzoek in dit 

gebied is daarvoor nodig (Stearns, 2012). 
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BESPREKING 

Het is duidelijk dat de evolutietheorie ook voor de geneeskunde vele mogelijkheden te bieden heeft. 

Door de evolutionaire gedachte te gaan toepassen op problemen waar voordien enkel op een fysische 

manier geredeneerd werd, kan men tot nieuwe inzichten komen. Het doel van evolutionaire 

geneeskunde is dan ook niet om de huidige benadering van onderzoek en praktijk  te gaan vervangen 

maar om ze te gaan ondersteunen en aan te vullen. Een extra paragraaf in medische handboeken met 

een evolutionaire verklaring voor elke ziekte, bovenop de typische pathogenese en behandeling, zou 

een mogelijke optie zijn. Evolutie kan een belangrijke leidraad zijn voor de gigantische hoeveelheden 

leerstof die studenten geneeskunde moeten verwerken,. Het kan als een universeel verklarende sleutel 

gebruikt worden om complexe processen verklaarbaar te maken. Een grondige vooropleiding op vlak 

van evolutieleer is dus cruciaal.  
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