
Lewenswetenskappe
Bewyse van gemeenskaplike voorouers vir   
lewende hominiede, insluitend die mens. 



• Enige EEN voorbeeld van natuurlike seleksie en evolusie
tans:

• Die gebruik van insekdoders en gevolglike weerstandigheid
teen insekdoders by insekte

• Die ontwikkeling van weerstandbiedende variante van die
bakterieë wat tuberkulose veroorsaak (MDR en XDR) teen
antibiotika as gevolg van mutasies (variasies) by bakterieë
en die onvermoë om antibiotikakursusse te voltooi

• MIV-weerstandigheid teen antiretrovirale middels
• Snawel- en liggaamsgrootte by die Galapagos-vinke

Evolusie en natuurlike seleksie is prosesse wat nog steeds 
vandag voorkom.  Ons sal dit illustreer deur na die volgende 
voorbeelde te kyk.



• Tuberkulose (TB) word veroorsaak deur

die bakterium Mycobacterium tuberculosis.

• Die siekte kan maklik behandel word met antibiotika.

• As die antibiotika geneem word soos voorgeskryf, is volledige

herstel moontlik.

• Soms voltooi pasiënte egter nie die volledige kursus

antibiotika nie en word hulle dan weer besmet.

• A.g.v. mutasies word sommige TB-bakterieë dan bestand.

Hierdie middelweerstandige bakterieë plant vinnig voort.



• ‘n Nuwe bevolking geneesmiddelweerstandige

bakterieë word dan vinnig geskep.

• Hierdie nuwe generasie sal nou 'n groter weerstand

teen antibiotika hê.

• Die siekte sal dus nie deur antibiotika genees word 

nie.

• Voorbeelde van geneesmiddelweerstandige TB-

bakterieë is MDR TB (veelvuldige geneesmiddelbestande) 

TB en XDR TB (ekstreme geneesmiddelbestande) TB



Bestudeer die volgende diagramme wat die uitwerking 
van antibiotika op ’n bevolking bakterieë illustreer.

Gebruik die inligting uit die diagram hierbo om te verduidelik 
hoe bakterieë weerstand teen antibiotika kan ontwikkel.



- In die bevolking bakterieë kom daar variasie voor 

- a.g.v. mutasie is sommige bakterieë is beter bestand

teen antibiotika as ander

- Daardie individue wat nie beter bestand /beter 

geskik is nie sal doodgaan

- terwyl die wat beter bestand/beter geskik is sal oorleef

- om die weerstandbiedende alleel/weerstandigheid 

oor te dra aan hul nageslag

- Dit staan bekend as natuurlike seleksie 

- Meer individue van die toekomstige generasies sal 

beter bestand wees teen antibiotika 



Malaria word veroorsaak deur die parasiet
Plasmodium.
Hierdie Plasmodium word deur die vroulike
muskiet Anopheles van persoon tot persoon
gedra .
Dit is 'n gevaarlike siekte en kan sterftes
veroorsaak .
Daar is in 'n paar studies gevind dat die beste
manier om die siekte uit te roei is om die 
muskiet gasheer te verwyder .
In die verlede is 'n insekdoder DDT gebruik
om die muskiet dood te maak .

Vroulike Anopheles muskiet



• DDT was baie suksesvol met die doodmaak van die 

muskiet en die gerapporteerde gevalle van malaria het 

afgeneem .

• Maar teen 1959 het dit geblyk dat DDT nie meer doeltreffend

was om al die muskiete dood te maak nie.

• In werklikheid het dit gelyk of die DDT geen invloed op die 

muskiete gehad het nie .

• Dit beteken dat die muskiete weerstand ontwikkel het om 

bestand te raak teen DDT en hulle kans op oorlewing

verhoog (gewoontlik a.g.v. mutasies)



Dit kan verklaar word aan die hand van die teorie van 

natuurlike seleksie.

• Die muskiet bevolking toon variasie , met sommige muskiete wat 

weerstand teen DDT toon, terwyl ander dit nie doen nie.

• Toe hulle die muskiete met DDT gespuit het , was die wat nie 

bestand was nie, dood gemaak , terwyl die wat bestand was teen 

die insekdoder nie deur DDT het oorleef.

• Die weerstandbiedende muskiete het dan die kans om voort te 

plant – ons noem dit natuurlike seleksie.

• Hierdie DDT-weerstandige muskiete plant vinnig voort.

• Die aantal muskiete wat weerstandig is teen DDT neem dus toe. 



• Dit beteken dat DDT nou heeltemal 

ondoeltreffend is om die muskiete 

dood te maak .

• Dit sou vermy kon word as 'n 

aantal verskillende insekdoders 

gebruik was.



• Daar is groot variasie tussen die vinke op die Galapagos-

eilande.

• Hulle het verskillende grootte snawels en selfs die liggaams-

groottes verskil.

• As die omgewing verander, sal die beskikbaarheid van 

voedsel ook verander.

• Die vinke met  snawels wat in staat is om kos in te samel in 

die omgewing sal oorleef, terwyl

• Daardie vinke wat nie beter geskik is nie sal doodgaan – ons 

noem dit natuurlike seleksie.



• Die vink met die toepaslike snawel sal die kans hê

om voort te plant, 

• Hierdie toepaslike gene word na die volgende

generasies oorgedra.

• Die vinke met die onvanpas snawel sal

uiteindelik vervang word deur die vinke met die 

toepaslike snawel.



• MIV word deur 'n virus veroorsaak.

• Daar is geen genesing vir die siekte nie.

• Maar daar is medisyne wat die ontwikkeling van die siektes
kan vertraag , wat anti-retro virale middels
(ARV’s) genoem word.

• Die MI-virus is egter bestand teen die ARV's.

• Daarom kan die MI-virus nie uitgewis word nie.

• Hierdie virus reproduseer vinnig na 'n nuwe kolonie

dwelmweerstandige virus.
• Om dit te verhoed, gebruik die pasiënt 'n kombinasie van medisyne.



• DDT : insekdoder wat Anopheles-muskiete doodmaak.

• Mycobacterium tuberculosis : bakterieë wat TB veroorsaak

• Geneesmiddelbestand: patogeen kan nie deur antibiotika gedood word 

nie.

• MDR TB : Veelvuldige middelweerstandige TB

• XDR TB : ekstreme middelweerstandige TB.

• MIV : menslike immuungebrekvirus, veroorsaak MIV / VIGS

• ARV : antiretro-virale. mengsel van medisyne wat gebruik word om MIV 

/ vigs te behandel

• Skemerkelkie van dwelms : 'n kombinasie van dwelms.



Die diagramme hieronder toon die koppe van vier van die baie vinkspesies 
wat verskillende eilande in die Galapagos-groep, ongeveer 1 000 km vanaf 
Suid-Amerika, bewoon. Die aantal vinkspesies op die Suid-Amerikaanse 
vasteland is minder as dié wat op die eilande aangetref word. 














