Eiwit verandert
plant in zombie
Een internationaal onderzoeksteam
heeft een mechanisme ontdekt waarmee
parasitaire bacteriën – zogeheten fytoplasma’s – de ontwikkeling van planten
reguleren en de veroudering vertragen.
De geïnfecteerde planten veranderen
daardoor als het ware in zombieplanten, die zich niet meer voortplanten.
Het team, geleid door het John Innes
Centre in Norwich, identificeerde
een door fytoplasma’s ontwikkeld
manipulatiemolecuul. In de plant leidt
dit eiwit tot de afbraak van belangrijke
regulatoren, wat abnormale groei en
ontwikkeling veroorzaakt.
Fytoplasma’s kunnen verwoestende
ziektes in voedselgewassen veroor
zaken, zoals Candidatus Phytoplasma
asteris in granen en groenten. ‘De identificatie van het manipulatiemolecuul
biedt inzichten voor het ontwikkelen
van gewassen met een duurzame resistentie tegen fytoplasma’s’, zegt de
betrokken Wageningse hoogleraar
Richard Immink van het Laboratorium
voor Moleculaire Biologie. Het onderzoek is gefinancierd door Human
Frontiers en maakt deel uit van een
samenwerking tussen The Sainsbury
Laboratory (VK), WUR en Academia
Sinica (Taiwan). De resultaten zijn gepubliceerd in Cell.
Info: richard.immink@wur.nl

ECOLOGIE

Biodiversiteit zoogdieren
beïnvloedt risico op pandemie
De aantallen en de variatie in soorten zoogdieren in een gebied bepalen samen
het risico op overdracht van ziekten van dier naar mens, zoals Covid-19. Dat
blijkt uit onderzoek naar meer dan vierduizend zoogdiersoorten wereldwijd.
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Om de kans op pandemieën te verkleinen,
is het belangrijk te weten waar het risico
op overdracht van ziekteverwekkers van
wilde dieren naar mensen het grootste
is. Onderzoekers onder leiding van de
Wageningse leerstoelgroep Wildlife Ecology
and Conservation brachten in beeld waar
hoeveel individuen van welke zoogdiersoort
samenleven. Voor deze zoogdiergemeenschappen berekenden ze in hoeverre een
ziekteverwekker meerdere gastheren infecteert. Zo konden ze een ziekterisico voorspellen. De resultaten voorspellen een hoog
ziekterisico in tropische gebieden, waar de
biodiversiteit het grootst is. Maar ook in
meer gematigde streken komen risicogebie-

den voor, zoals in delen van Europa, NoordAmerika en Eurazië.
De onderzoekers berekenden ook hoe het
risico op ziekten tot 2035 kan veranderen.
Zelfs kleine veranderingen in de relatieve
aanwezigheid van soorten beïnvloeden het
ziekterisico. ‘Een beetje meer van deze soort
en een beetje minder van die kan al genoeg
zijn’, zegt wildlife-ecoloog Fred de Boer.
‘Aangezien een kwart van alle zoogdier
soorten met uitsterven wordt bedreigd, is
het belangrijk te begrijpen hoe dit het risico
op overdraagbare ziekten beïnvloedt’, aldus
Yingying Wang, die promoveerde op het
onderzoek.
Info: kevin.matson@wur.nl

MICROBIOLOGIE

Nieuwe bacteriën uit Zwarte Zee splitsen sulfaat
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Daan van Vliet van het Laboratorium
voor Microbiologie vond bacteriën in de
bodem van de Zwarte Zee die zuurstofloze zwavelhoudende stoffen kunnen
afbreken. De onderzoeker nam bodemmonsters tijdens een expeditie met het
NIOZ-onderzoeksschip Pelagia. Vervolgens
kweekte hij ze zuurstofloos op, met onder meer het polysacharide fucoidan als
voedingsbodem. Dit wordt gewonnen uit
zeewier en bevat sulfaatgroepen.
De kweek leverde bacteriestammen van een
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nieuw geslacht op dat Van Vliet Pontiella
doopte. Genetisch onderzoek laat zien dat
de bacteriën zo’n vijfhonderd genen bevatten
voor het maken van sulfaat-splitsende enzymen. ‘Dit enzymenpalet heeft mogelijk nut
voor de bioraffinage van zeewier, een interessante grondstof voor bijvoorbeeld voedingscomponenten, medicijnen en brandstoffen.’
Van Vliet promoveerde half september op
zijn onderzoek. Inmiddels werkt hij bij
Wageningen Food & Biobased Research.
Info: daan.vanvliet@wur.nl

