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HERPESVIRUS STUURT
BESMETTE KARPERS
Karpers die besmet zijn met het koi herpesvirus (KHV), genezen zichzelf doorgaans door naar warm water te zwemmen. Het virus heeft echter een trucje
om de karpers tegen te houden, ontdekten Luikse en Wageningse onderzoekers.

‘Vertrouwen in wetenschap
neemt toe én af’
Het vertrouwen in de wetenschap neemt af, lezen we
steeds vaker. Nee, het neemt juist toe, blijkt uit onderzoek. Hoe zit het nu? Beide stellingen zijn waar, concludeert hoogleraar strategische communicatie Noelle Aarts.
Het vertrouwen in de wetenschap erodeert, zeggen
opiniemakers als Gabriel van den Brink en Louise
Fresco. Belangengroepen winkelen selectief in onderzoekdata en betichten de onderzoekers van partijdigheid als de conclusies niet in hun straatje passen.
Maar deze indruk strookt niet met de werkelijkheid,
beweerden twee Tilburgse hoogleraren vorige week in
NRC Handelsblad. De wetenschapsprogramma’s op tv
zijn ongekend populair en onderzoek onder 2000 Nederlanders toont juist aan dat het vertrouwen in de wetenschap onverminderd hoog is.
Hoe zit het nu?
‘Ik denk dat het vertrouwen in de wetenschap nog
steeds enorm hoog is. Sterker nog: in toenemende mate
maken ook zogenaamde leken gebruik van wetenschappelijke feiten om hun punt te maken. Wetenschap is inderdaad populairder dan ooit!’
Waarom dan die kritiek op de wetenschap?
‘Mensen maken steeds vaker op opportunistische wijze
gebruik van wetenschap. Dat kan ook gemakkelijk,
want er valt heel wat te shoppen in de enorme supermarkt die internet heet – een quote van Louise Fresco –
waar we voor veel argumenten wel een wetenschappelijk onderbouwd tegenargument kunnen vinden. De
wetenschap is immers niet eenduidig. Daarnaast is de
positionering van wetenschap in de samenleving soms
in het geding. Als wetenschappers worden uitgenodigd
om deel te nemen aan maatschappelijke discussies,
zijn zij vaak degenen die de discussie juist beëindigen.
omdat zij met feiten zouden komen waar de rest van de
deelnemers het dan mee moeten doen. Onderzoek van
mijn collega Hedwig te Molder laat zien dat in die feiten
vaak normen verborgen zitten die vertellen hoe mensen
wel en niet zouden moeten leven. Die mensen voelen
zich dan in hun identiteit aangetast en dat roept weerstand op. Dus beide stellingen zijn waar.’
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Als een zieke karper naar een warme plek
zwemt, vertraagt de vermeerdering van het
koi herpesvirus en kan het dier overleven.
De temperatuurstijging is vergelijkbaar
met de koorts die warmbloedige dieren
krijgen bij een infectie. Samen met veterinaire onderzoekers uit Luik hebben Maria
Forlenza en Geert Wiegertjes van de leerstoelgroep Celbiologie en immunologie
nu het mechanisme achter deze ‘gedragskoorts’ bij karpers gevonden.
Het afweersysteem van de vis maakt een
signaalstof aan, het cytokine TNF, die ervoor zorgt dat de karpers naar warmer water zwemmen. Hetzelfde cytokine wekt ook
bij mensen koorts op in geval van een virusinfectie. Het koi herpesvirus geeft zich
echter niet zomaar gewonnen, ontdekten
de onderzoekers. Dit virus heeft een gen
dat codeert voor een receptor die dit cytokine wegvangt. Deze TNF-receptor onderdrukt daarmee de gedragskoorts en voorkomt dus dat de vis zichzelf gezond zwemt.

De onderzoeker, die hun resultaten publiceerden in Cell Host & Microbe, konden
de werking van het cytokine in de karper
en de TNF-receptor in het virus mooi aantonen in een aquarium met drie verschillende temperaturen. Als ze de karpers injecteerden met het cytokine TNF, zwommen ze naar een warme plek. Als ze de karpers besmetten met het herpesvirus, deden ze dat niet of zwommen ze later naar
een warme plek. Maar als ze de TNF-receptor in het virus inactiveerden, zwommen
de besmette karpers wel direct naar warm
water.
Wellicht is het mogelijk om een herpesvirus zonder TNF-receptor te gebruiken
als vaccin in de visteelt, zegt Forlenza. Dit
verzwakte virus zou het immuunsysteem
van de karpers kunnen activeren zonder
ze te doden. Maar de onderzoeker is voorzichtig. ‘Het koi herpesvirus is een heel
complex virus met een uitgebreid wapenarsenaal.’ Zo vond Forlenza eerder al dat
het virus ook een gen heeft dat codeert
voor het molecuul IL-10. Dit is een ander
cytokine dat het virus ‘gekaapt’ heeft van
de karper en inzet om het afweersysteem
van de vis te onderdrukken. Mogelijk is
een herpesvirus zonder TNF-receptor én
zonder IL-10 wel geschikt als vaccin. AS
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