‘Het vogelgriepvirus dat rondgaat in de Gelderse
Vallei, dat is het horrorscenario’, zei vogelgriepexpert Nancy Beerens van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) onlangs in de Volkskrant.
Kort daarop wees analyse van vogelgriepmeldingen in Lunteren en omgeving op besmetting
tussen bedrijven onderling.
Wageningen Bioveterinary Research analyseert
in opdracht van de rijksoverheid de genetische
code van de hoogpathogene H5N1-vogelgriepvirussen die op de pluimveebedrijven worden
gevonden. De eerdere uitbraken van dit seizoen
bleken vrijwel allemaal herleidbaar tot aparte
besmettingen via wilde vogels. Analyse van
de recente besmettingen in de Gelderse Vallei
liet echter iets anders zien: twee clusters van
besmettingen, waarbinnen de virussen
‘Vaak blijft
zeer nauw verwant
onduidelijk hoe
zijn aan elkaar. ‘Waarde verspreiding
schijnlijk zijn er dus
precies tot stand
twee bedrijven besmet
is gekomen’
geraakt door wilde
vogels, waarna het
virus zich naar bedrijven in de nabije omgeving
heeft weten te verspreiden’, zegt Beerens, hoofd
van het Nederlands Referentie Laboratorium
voor Aviaire Influenza bij WBVR.

Meeliften

Het horrorscenario is dat het vogelgriepvirus
verder “wandelt” vanaf de besmette bedrijven.
Daarom zijn pluimveebedrijven binnen een
kilometer van de uitbraken preventief geruimd.
Pluimveebedrijven binnen een straal van drie
kilometer – in deze pluimveedichte regio zijn dat
er tientallen – worden allemaal bemonsterd door
de NVWA en onderzocht door het WBVR-laboratorium in Lelystad. Dat betekent alle hens
aan dek, beaamt Beerens. ‘De analyses van de
monsters moeten de volgende dag klaar zijn.’
Beerens hoopt vurig dat het lukt om de verdere
verspreiding van het virus te stoppen. ‘Het virus
kan meeliften met mensen, materialen, stofdeeltjes en bijvoorbeeld knaagdieren. Vaak blijft
onduidelijk hoe de verspreiding precies tot stand
is gekomen.’ me
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Onderlinge vogelgriepbesmettingen in
Gelderse Vallei

Hoe de

guppy

een placenta kreeg
Genen voor vervoer van voeding evolueerden snel in
guppy's met een placenta.
Vissen in de guppyfamilie
( Poecilidae) zijn alle levendbarend. Bovendien kent de familie
een enorme variatie in de manier
waarop de embryo’s zich ontwikkelen. Sommige soorten hebben
grote losse eitjes in de baarmoeder
die elk een voedselvoorraad heb-

‘Soorten met een
placenta zijn gestroomlijnder en kunnen beter
roofdieren ontwijken’
ben, afgesloten van de buitenwereld. Andere hebben kleine eitjes
die gevoed worden tijdens de
ontwikkeling. Daar is een placenta
voor nodig. Henri van Kruistum
(Fokkerij en Genomica & Experimentele Zoölogie) promoveerde
op onderzoek naar het ontstaan
van de placenta in de evolutie van
deze vissen.

Parallelle evolutie
Van Kruistum vergeleek de
DNA-code van 26 vissoorten en
keek hoeveel bepaalde genen veranderd waren. Als er veel mutaties
zijn, is dat een teken van snelle
evolutie in dat gen. Het verbaasde
hem hoe duidelijk de resultaten
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waren. ‘De vissen zijn grotendeels
hetzelfde, behalve de placenta.’ De
vissen met placenta toonden versnelde evolutie in bepaalde genen,
terwijl die genen in vissen zonder
placenta niet versneld evolueerden. De genen codeerden vooral
voor eiwitten die voedingsstoffen
transporteren. Van Kruistum: ‘Die
zijn waarschijnlijk nodig om de
embryo’s te voeden vanuit de placenta.’ De genen evolueerden op
dezelfde manier in verschillende
vissoorten met placenta, onafhankelijk van elkaar. Een mooi voorbeeld van parallelle evolutie.

Stroomlijn
Als in zoveel vissoorten onafhankelijk een placenta evolueert,
moet er een groot voordeel aan
zitten. Van Kruistum: ‘Een idee is
dat de placenta een vis gestroomlijnder maakt, omdat de embryo’s
gemiddeld over de zwangerschap
heen kleiner zijn dan een vis die
van tevoren al een groot ei moet
maken. Daardoor kunnen soorten
met placenta beter roofdieren ontwijken. Die soorten lijken in het
voordeel te zijn in leefgebieden
met veel roofdieren of een sterke
stroming. Zonder die factoren evolueert de placenta niet.’ ss

