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Muggen worden wel de
gevaarlijkste dieren op
aarde genoemd omdat ze
verantwoordelijk zijn voor
de verspreiding van virussen
en parasieten met een grote
ziektelast. Alleen al het
denguevirus infecteert naar
schatting 100 tot 390 miljoen
mensen per jaar. Dit virus
wordt overgedragen door
twee muggensoorten, de gelekoortsmug Aedes
aegypti en de tijgermug Aedes albopictus. Maar
wat maakt deze muggen zulke efficiënte vectoren
voor virusverspreiding? Van Rij bespreekt de
factoren die bijdragen aan virusoverdracht door
de mug, met speciale aandacht voor het antivirale
afweersysteem en kleine RNA’s. Daarnaast breekt
hij een lans voor nieuwsgierigheidgedreven
onderzoek en een open science-aanpak voor de
ontwikkeling van antivirale medicijnen en vaccins
tegen infectieziekten.
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Mijnheer de rector magnificus, zeer gewaarde toehoorders, lieve familie en vrienden,
Insecten bestaan al meer dan 400 miljoen jaar, ze hebben minstens vier massaextincties overleefd en zijn daarmee getuige geweest van de opkomst en ondergang van
dinosaurussen. Met ongeveer één miljoen soorten zijn insecten de meest soortenrijke
groep organismen op aarde en een schatkamer van biologische diversiteit.1,2 Het is dan
ook zorgelijk dat het erg slecht gaat met de insecten. Uit een studie van de onderzoeksgroep
van prof. Hans de Kroon van de Radboud Universiteit blijkt dat in 27 jaar tijd 75 procent
van de insecten is verdwenen uit Duitse natuurgebieden3 – zonder twijfel door toedoen
van de mens en met ernstige gevolgen voor ecosystemen en voedselketens.4,5 Let op de
kleintjes!
Tegelijkertijd breidt het verspreidingsgebied van sommige muggensoorten door
klimaatverandering juist uit. Muggen worden wel de gevaarlijkste dieren op aarde
genoemd, omdat ze verantwoordelijk zijn voor meer dan 700.000 doden per jaar – veel
meer dan het aantal doden door beruchte dieren zoals haaien, krokodillen, slangen of
de mens zelf (Figuur 1).6,7 Er wordt wel gesteld dat de mug een blijvende invloed heeft
gehad op het verloop van de geschiedenis. Zo suggereert historicus Timothy Winegard
in zijn boek The mosquito – A human history of our deadliest predator dat de mug heeft
bijgedragen aan de opkomst en val van wereldmachten, zoals die van Alexander de
Grote en het Romeinse Rijk.8

Figuur 1. De gevaarlijkste dieren op aarde. Het aantal doden per jaar per diersoort, op basis van schattingen uit
referentie 7 (bron: www.statista.com/chart/2203/the-worlds-deadliest-animals/, CC-BY-ND licentie).
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World’s deadliest animal is een mooie catchphrase, maar er is wel iets op af te
dingen. Ten eerste is de mug zelf niet gevaarlijk, maar zijn het de door muggen verspreide
ziekteverwekkers – virussen en parasieten – die gevaarlijk kunnen zijn. Ten tweede is
slechts een handvol van de ongeveer 3500 muggensoorten verantwoordelijk voor de
verspreiding van ziekteverwekkers.9 Daarover later meer.
Ik ben in 2019 benoemd tot hoogleraar met de leeropdracht Experimentele Virologie,
waarbij de toevoeging ‘experimenteel’ het onderscheid aangeeft met de klinische en
medische virologie, die zich direct richten op de patiënt en de patiëntenzorg. Mijn oratie
zou in mei 2020 plaatsvinden, maar het liep anders. Het severe acute respiratory syndromerelated coronavirus-2, of kortweg het SARS-coronavirus-2, ‘sprong’ over van een dier op de
mens, waarschijnlijk op een Chinese marktplaats waar levende wilde dieren werden
verhandeld. Volgens het COVID-19 dashboard10 van de Johns Hopkins University zijn er
meer dan 615 miljoen infecties gerapporteerd sinds het begin van de pandemie, en zijn er
zesenhalf miljoen mensen overleden aan COVID (gegevens van 27 september 2022).
Onvoorstelbare aantallen en genoeg stof voor meerdere redes! Vandaag spreek ik echter
vooral over een andere groep virussen met een enorme ziektelast, de mugoverdraagbare
virussen, om aan het eind van mijn rede nog kort terug te keren bij het coronavirus.
Virussen en virologie
Virussen kunnen een divers palet aan ziekten veroorzaken, variërend van relatief milde
verkoudheden en kinderziekten tot levensbedreigende ziekten zoals hiv/aids en een
aantal vormen van kanker. Maar er zijn ook andere belangrijke redenen om virussen te
bestuderen. Virussen zijn obligate intracellulaire parasieten. Dit betekent dat zij volledig
afhankelijkheid zijn van een geschikte gastheer voor hun vermeerdering (obligaat) en dat
de virusvermeerdering binnen in een cel plaatsvindt (intracellulair); buiten de cel zijn
virussen inert. Voor hun vermeerdering maken virussen gebruik van fundamentele
processen van de cel – maar misschien is misbruik een betere term. Tegelijkertijd herkent
de gastheer dat er een infectie plaatsvindt en zal er een afweerreactie opgewekt worden.
Tijdens co-evolutie met hun gastheer passen virussen zich aan om optimaal gebruik te
kunnen maken van de celbiologische processen van de gastheer en de antivirale afweer te
omzeilen. Virussen zijn dus uitstekende celbiologen en immunologen! Door virussen te
bestuderen, leren wetenschappers veel over de werking van de cel én van het afweersysteem.
Het viroom
Elk levend organisme kan geïnfecteerd worden door virussen. Virussen zijn overal, in
ieder geval overal waar leven is. Van 11.529 verschillende virussen is de complete
genoomsequentie bekend, de volgorde van de bouwstenen van het viraal genetisch
materiaal – het RNA of DNA (NCBI Virus-database, september 202211). Om begrijpelijke
redenen gaat dit met name om virussen die ziekte veroorzaken in mensen, of in planten
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en dieren die wij mooi, nuttig of lekker vinden. In veel diersoorten is echter niet
systematisch naar virussen gezocht en er is nog een enorme hoeveelheid virale diversiteit
in kaart te brengen.12-14 De laatste jaren zijn er grote stappen gemaakt om het
zogenaamde ‘viroom’ te beschrijven, de verzameling virussen in en op een bepaald
organisme of ecosysteem. Hierbij wordt gebruikgemaakt van gevoelige deep-sequencingtechnieken die in korte tijd grote hoeveelheden RNA en DNA kunnen analyseren, ook
wel next-generation sequencing genoemd.
Een mooi voorbeeld is een recente studie waarin men het viroom heeft beschreven
van zo’n 220 ongewervelde diersoorten, waarvan de meeste nooit eerder waren
bestudeerd.15 In deze ene, enkele studie werden 1445 RNA-virussen gevonden, waarvan
er vele ‘nieuw’ waren; niet echt nieuw natuurlijk, maar tot dan toe onbekend. Sommige
van de gevonden virussen waren zelfs zo verschillend van bekende virussen dat ze
waarschijnlijk hele nieuwe virusfamilies vertegenwoordigen.
Dit soort studies zijn belangrijk voor ons begrip van virusevolutie en -diversiteit,
maar kunnen ook helpen om ons voor te bereiden op mogelijke zoönoses, de overgang
van een virus (of andere ziekteverwekker) van dier op mens, die dramatische gevolgen
kunnen hebben. Denk aan hiv-1, het ebolavirus, influenzavirus of de MERS- en SARScoronavirussen.16-18 Een belangrijke beperking van deze op sequencing gebaseerde
studies is dat ze virussen wel aantonen, maar geen informatie opleveren over hoe het
virus zich vermeerdert of over de ziekmakende eigenschappen van de gevonden virussen.
Er blijft nog heel veel werk te doen voor een experimenteel viroloog.
Arbovirussen
Steekmuggen dragen ook virussen bij zich. Het grootste deel daarvan infecteert alleen
de mug; dit zijn de zogenaamde ‘insect-specifieke virussen’. Andere virussen kunnen de
muggen verspreiden naar gewervelde dieren. Deze laatste worden arbovirussen
genoemd, naar de Engelse term arthropod (= geleedpotige) borne viruses (de algemenere
term vector-borne virus wordt ook wel gebruikt). Arbovirussen hebben een complexe
levenscyclus, waarin ze afwisselend een gewerveld dier en een mug infecteren. Zo kan
de gewone huissteekmug Culex pipiens, die algemeen in Nederland voorkomt, virussen
als het usutuvirus (ook bekend als het ‘merelvirus’) en het westnijlvirus verspreiden.
Deze muggen steken bij voorkeur vogels en de virussen worden dan ook voornamelijk
overgedragen van vogel naar mug, naar vogel, naar mug, enzovoorts. Als een
geïnfecteerde mug een mens bijt, kan de infectie worden overgedragen en kan de mens
ziek worden, maar de mens is voor het virus een dood spoor.
Dit betekent niet dat het westnijlvirus onschuldig is. Een voorbeeld: het
westnijlvirus is al sinds 1937 bekend, maar werd in 1999 voor het eerst op het westelijk
halfrond gevonden in flamingo’s in de Bronx Zoo in New York die overleden waren aan
een ontsteking in de hersenen (encefalitis). Het virus verspreidde zich binnen een paar
jaar over het hele continent, resulterend in naar schatting 3,5 tot 7 miljoen humane

7

8

pro f . dr. ir. ro n a ld p . va n r ij

infecties, waarvan de meeste gelukkig relatief mild waren, maar ook in een aanzienlijk
aantal gevallen van ernstige ziekte en doden.19 Dit voorbeeld laat maar weer eens zien
wat er kan gebeuren als een virus in een nieuwe omgeving geïntroduceerd wordt.
Het westnijlvirus is in 2020 voor het eerst in Nederland gevonden, in een gevangen
grasmus in een vogelringlocatie in Haarzuilens bij Utrecht. Grappig genoeg was deze
grasmus een oude bekende: de vogel was eerder dat jaar ook al gevangen en was toen
nog negatief voor het virus. Na intensieve sampling door onderzoekers van het One
Health PACT-consortium werd het virus ook gevonden in muggen bij Haarzuilens en in
patiënten met neurologische klachten.20 Dit is dus zonder twijfel een geval van lokale
verspreiding van het westnijlvirus in Nederland.
In 2021 en 2022 is het westnijlvirus niet meer in Nederland gevonden, en het is
niet duidelijk of er in 2020 speciale, gunstige omstandigheden waren voor
virusoverdracht. Gezien het grote aantal infecties in andere delen van Europa dit jaar, is
het aannemelijk dat er vaker westnijlvirusuitbraken zullen plaatsvinden in Nederland.*
Het is belangrijk om hierop voorbereid te zijn. Mijn onderzoeksgroep is actief in het
eerdergenoemde One Health PACT-consortium (gecoördineerd door Marion Koopmans
van het Erasmus MC), waarin wetenschappers uit verschillende disciplines, zoals
ecologen, entomologen, virologen, epidemiologen en klimaatwetenschappers,
samenwerken om het risico op uitbraken te voorspellen en interventies te ontwikkelen.
Dit is een typisch voorbeeld van One Health-onderzoek, waarbij ziekte in de mens niet
los gezien wordt van de gezondheid van dieren en van de leefomgeving.
Dengue virus
Het westnijlvirus is dus eigenlijk een vogelvirus dat ‘per ongeluk’ mensen infecteert; er
zijn echter ook arbovirussen die zich alleen op de mens richten (Figuur 2). Het
denguevirus, ook wel knokkelkoortsvirus genoemd, het gelekoortsvirus, chikungunyavirus
en zikavirus zijn voorbeelden van dit soort epidemische of urban arbovirussen. Hiervan is
het denguevirus het belangrijkste voor de publieke gezondheid, met schattingen van 100
tot wel 390 miljoen infecties per jaar.21,22 Ook hier weer onvoorstelbare aantallen.
De meeste denguevirusinfecties zijn relatief mild, of gaan gepaard met symptomen
zoals koorts en spier- en gewrichtspijnen die niet misselijk zijn. Een getuigenverslag:
‘Naast braken, ijlen en huiduitslag, … was er verschrikkelijke pijn alsof iemand
langzaam spijkers in mijn botten dreef en er om mijn gewrichten en spieren langzaam
een bankschroef werd aangedraaid’.8 Het virus kan ook ernstigere symptomen
veroorzaken, zoals plasmalekkage, shock, interne bloedingen en orgaanfalen, die fataal
kunnen zijn. Er zijn geen antivirale medicijnen en er is geen goed vaccin, onder andere
doordat er vier verschillende stammen van het virus circuleren.
*

Ondertussen is er inderdaad een blauwe reiger positief getest voor westnijlvirus.
De vogel werd in september 2022 gevangen in een eendenkooi in de kop van Noord-Holland.
www.rivm.nl/nieuws/blauwe-reiger-besmet-met-westnijlvirus
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Figuur 2. Overdrachtscyclus van epidemische
arbovirussen, zoals het denguevirus, gelekoortsvirus,
zikavirus en chikungunyavirus (bron: mug door
Mariana Ruiz Villarreal, CC0 publieke domein).

Twee
muggensoorten
zijn
verantwoordelijk voor de verspreiding van
deze
epidemische
arbovirussen:
de
gelekoortsmug Aedes aegypti en de Aziatische
tijgermug Aedes albopictus (Figuur 3). Deze
twee muggensoorten voeden zich bij
voorkeur op de mens en zijn aangepast aan
het leven in een stedelijke omgeving. Ze
leggen eieren in stilstaand water,
bijvoorbeeld in vazen of bloempotten. Dit
leidt tot efficiënte virusverspreiding van
mens naar mug naar mens, enzovoorts,
zonder tussenkomst van een ander
gewerveld dier. Deze muggen leven in
dichtbevolkte, tropische en subtropische
gebieden van Afrika, Latijns-Amerika en
Zuidoost-Azië,23,24 en meer dan de helft
van de wereldbevolking loopt dan ook het
risico op een denguevirusbesmetting.

Figuur 3. De muggensoorten die verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van epidemische arbovirussen: de
gelekoortsmug Aedes aegypti (links) en de Aziatische tijgermug Aedes albopictus (rechts) (bron: CDC Public Health
Image Library, James Gathany).

De mug
De mug speelt dus een essentiële en complexe rol in virusverspreiding. Nadat een mug
zich heeft gevoed met het bloed van een geïnfecteerd persoon, infecteert het virus de
cellen in de middendarm van de mug, waarna het zich door het lichaam verspreidt tot
het de speekselklieren bereikt. Hier vindt verdere virusvermeerdering plaats en pas als
er voldoende virus in het speeksel is opgehoopt, kan het virus worden overgedragen
wanneer de mug weer een bloedmaal neemt.
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Arbovirusverspreiding wordt dus bepaald door een complex samenspel tussen
virus en mens en tussen virus en mug, maar ook tussen mug en mens. De missie van
ons Radboudumc is om onderzoek te doen aan ziekten over het hele spectrum van
molecule to man to population. Voor arbovirussen is dit niet voldoende en zou dit als volgt
moeten worden aangepast: from molecule to mosquito to man to population. Immers,
zonder moleculair begrip van de rol van de mug hebben wij een beperkt inzicht in
virusverspreiding.
Met financiële ondersteuning van onder andere de European Research Council
(ERC) en een VICI-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
onderzoek (NWO) doen wij onderzoek naar virusoverdracht door muggen. Essentieel
hierbij was de ondersteuning van het Radboudumc bij het opzetten van een
laboratorium waar we de gelekoortsmug kunnen kweken en op hoog veiligheidsniveau,
biosafety level 3, infecteren met arbovirussen.
Wij onderzoeken zowel virus-muginteracties als virus-mensinteracties, maar
vandaag zal ik mij richten op de mug, het minst bestudeerde aspect van de
verspreidingscyclus. Allereerst zal ik de moleculaire diepte ingaan, om later de – wellicht
onontkoombare – vraag te beantwoorden: wat kunnen we hier nu mee?
Immunologie in insect en
Arbovirussen kunnen ernstige ziekte veroorzaken in de mens, maar muggen hebben
weinig last van deze virussen. Dit suggereert dat muggen een efficiënte afweer hebben,
waardoor ze de virusinfectie tolereren. Gewervelde dieren zoals u en ik hebben een

Figuur 4. Evolutie van antivirale immuniteit. Een fylogenetische stamboom met de belangrijkste antivirale afweer
per groep organismen (bron: tree of life project, CC-ND-3.0).

let op de kleintjes!

complex immuunsysteem dat uitgebreid bestudeerd is: specifieke afweercellen, B- en
T-cellen, en een signaalroute die de interferonrespons wordt genoemd, verzorgen
samen de afweer tegen virussen en andere ziekteverwekkers. Echter, deze vormen van
immuniteit zijn pas ontstaan in de gewervelde dieren (Figuur 4).
Wat voor afweer hebben insecten eigenlijk tegen virusinfecties? Als postdoctoraal
onderzoeker aan de University of California San Francisco begon ik aan deze nagenoeg
onontgonnen vraag te werken. Voor mijn onderzoek gebruikte ik niet de mug, maar een
ander tweevleugelig insect (Diptera), de fruitvlieg Drosophila melanogaster. Er wordt al
meer dan 100 jaar onderzoek gedaan aan en met fruitvliegen en er is een uitgebreide
trukendoos ontwikkeld voor genetisch onderzoek, waaronder methoden om relatief
eenvoudig genen aan te zetten of uit te schakelen.
De fruitvlieg is ook een goed modelorganisme om de aangeboren immuniteit te
bestuderen. Klassiek is het onderzoek van Bruno Lemaitre en Jules Hoffmann. Zij
toonden aan dat vliegen met een defect in het Toll-eiwit overgevoelig zijn voor
schimmelinfectie, omdat ze geen antischimmeleiwitten kunnen produceren.25 Dit is in
Figuur 5 te zien aan de schimmeldraden die uit het lijfje van de vlieg groeien. Voor deze
bevinding heeft Hoffmann in 2011 de Nobelprijs voor fysiologie of geneeskunde
gekregen.

Figuur 5. Aangeboren immuniteit in de fruitvlieg. Elektronenmicroscopie-foto van een fruitvliegmutant met een
defect in het Toll-gen, geïnfecteerd met de schimmel Aspergillus fumigatus.
Herdrukt van referentie 25, met toestemming van Elsevier.

RNA -int er fer entie als een antivir aal mechanisme
Geïnspireerd op pionierswerk in planten, dachten wij dat een mechanisme genaamd
RNA-interferentie (RNAi) belangrijk zou kunnen zijn voor de afweer tegen virussen
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in insecten. Om dit te testen vergeleek ik virusvermeerdering in gewone (wildtype)
fruitvliegen met fruitvliegmutanten waarin het RNAi-systeem uitgeschakeld was
door een deletie in een belangrijk eiwit, Argonaute 2. De resultaten waren bijna
zwart-wit! Normale vliegen bleven relatief gezond ondanks de infectie. De vliegen
zonder het RNAi-systeem gingen daarentegen zeer snel dood doordat het virus zich
ongeremd kon vermeerderen. De vliegen zonder RNAi zijn als het ware
immuundeficiënt.
Wat gebeurt hier? RNAi is een mechanisme dat wordt aangezet door dubbelstrengs
RNA. Een gezonde cel bevat nagenoeg geen dubbelstrengs RNA, maar een geïnfecteerde
cel juist wel: RNA-virussen vermeerderen zich namelijk via een tussenstap waarin het
virale enkelstrengs RNA tijdelijk wordt omgezet in dubbelstrengs RNA. Het RNAimechanisme – specifiek een eiwit genaamd Dicer – herkent dit dubbelstrengs RNA en
knipt het op in kleine stukjes, zogenaamde small interfering RNAs (siRNA) (Figuur 6).
Dit proces wordt ook wel dicing genoemd. Deze kleine RNA’s worden op hun beurt
ingebouwd in een ander eiwit (Argonaute 2), dat ze gebuikt om passende
(complementaire) virale RNA’s op te sporen en af te breken. Dit proces wordt slicing
genoemd. Simpel gezegd: het RNAi-mechanisme herkent viraal RNA en knipt het kapot.
We weten nu dat RNAi een breed antiviraal systeem is dat actief is tegen nagenoeg alle
soorten virussen, zowel RNA-virussen als virussen met een DNA-genoom. Dit is niet
alleen zo in de fruitvlieg, maar ook in planten, schimmels en andere ongewervelden,
inclusief de mug.26
Verder is duidelijk geworden dat veel
virussen het RNAi-mechanisme saboteren,
een tegenafweer tegen de RNAi-afweer
(Figuur 7). Deze tegenafweer kan weer
leiden tot aanpassingen in het RNAimechanisme van de gastheer, wat weer
vereist dat het virus zich aanpast. Zo’n
doorlopende, evolutionaire wedloop tussen
virus en gastheer wordt ook wel een Red
Queen’s race genoemd. Promovendus Oscar
Lezcano onderzoekt nu hoe een virus zich
ontwikkelt in vliegen waarin het
afweersysteem is uitgeschakeld of juist
extra actief is.
RNAi is zeker niet de enige afweer in
insecten. Zo hebben Jieqiong Qu en oudpromovenda Sarah Merkling gevonden dat
Figuur 6. RNA-interferentie als antivirale afweer.
een bekende stressreactie, de heat shock
Afkortingen: dsRNA, dubbelstrengs RNA; siRNA, small
response, ook belangrijk is voor antivirale
interfering RNA.
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afweer in fruitvliegen en muggen. Promovendi Michelle Schinkel, Tom van der Most en
Jurgen Moonen onderzoeken of de eerdergenoemde Toll- en gerelateerde signaalroutes
een rol spelen in virusinfecties. Ten slotte onderzoekt Femke van Hout hoe cellen
reageren op virusinfectie en met name hoe de aanmaak van immuuneiwitten
gereguleerd is.

Figuur 7. RNA-interferentie: een dynamisch evenwicht tussen antivirale afweer van de gastheer en tegenafweer van
het virus.

Kleine RNA’s
Door ons werk aan RNA-interferentie kwamen wij in aanraking met een andere klasse
van kleine RNA’s die piRNA’s worden genoemd omdat ze aan zogenaamde PIWIeiwitten binden. Deze kleine RNA’s bieden bescherming tegen vreemd, parasitair DNA
in het genoom van dieren, zogenaamde transposons. Transposons kunnen zich
vermeerderen en verplaatsen in het genetisch materiaal en worden daarom ook wel
springende genen genoemd. Tijdens dit proces kunnen er mutaties en deleties ontstaan
in het DNA, wat zeer schadelijk kan zijn. Geholpen door piRNA’s knippen PIWIeiwitten transposon-RNA kapot en voorkomen zo het verspringen van deze transposons
(Figuur 8). Zonder piRNA’s zou het DNA van eicellen en spermacellen – ook de onze –
ernstig beschadigd raken, en zouden we ons niet kunnen voorplanten. PIWI eiwitten en
piRNA’s zijn dus essentieel voor het leven. Het is dan ook volkomen onterecht dat
piRNA’s nog (relatief) onbekend zijn.
We ontdekten dat het piRNA-mechanisme in de mug veel meer functies heeft dan
‘alleen’ afweer tegen transposons. Door het werk van Valerie Betting, Rebecca Halbach,
Joep Joosten, Pascal Miesen, Gijs Overheul, Jieqiong Qu en Ezgi Tasköprü beginnen we
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inzicht te krijgen in deze andere functies van piRNA’s. Ik wil twee opvallende resultaten
van ons onderzoek met u bespreken.

Figuur 8. Transposons en piRNA’s. A. Transposons kunnen zich vermeerderen en verplaatsen in het DNA van de
gastheer. B. Onderdrukking van transposons door het piRNA-mechanisme. PIWI-eiwitten knippen het RNA van
transposons kapot. Het piRNA is de gids die PIWI-eiwitten naar transposon-RNA leidt (bron: proefschrift Rebecca
Halbach, aangepast).

A dap tie v e immunit eit via piRNA’s
Het eerste verhaal gaat over een nieuwe vorm van specifieke immuniteit. Tijdens
infectie wordt viraal RNA gekopieerd, en de nieuwe kopieën viraal RNA worden
ingebouwd in virusdeeltjes. Tijdens dit proces wordt in principe geen DNA gemaakt.
Toch zitten er resten van virale sequenties in het genetisch materiaal van verschillende
diersoorten. Deze worden endogene virale elementen (EVE) genoemd.
In samenwerking met Mariangela Bonizzoni van de Universiteit van Pavia in Italië
hebben wij systematisch gezocht naar virale sequenties in het DNA van muggen. Met
name de gelekoortsmug en de tijgermug bleken honderden EVE-sequenties te bevatten
in hun DNA.27,28 Naast de vraag hoe deze sequenties in het DNA belandden, roept dit
de vraag op of en welke functie ze hebben. Opvallend genoeg bleken EVE-sequenties te
coderen voor piRNA’s. Dit leidde tot de spannende hypothese dat EVE-piRNA’s aan
PIWI-eiwitten binden om zo virale RNA’s op te sporen en kapot te knippen (Figuur 9a).
Dit lijkt inderdaad het geval te zijn. Het meest directe bewijs hiervoor is geleverd door
de onderzoeksgroepen van Carla Saleh (hier vandaag aanwezig) en Louis Lambrechts,
van het Institut Pasteur in Parijs. Met CRISPR/Cas-technieken hebben zij een specifieke
EVE (van het cell-fusing agent virus) verwijderd uit het DNA van de gelekoortsmug en
deze mug vervolgens geïnfecteerd met het overeenkomstige virus. Zij zagen meer virus
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in de eierstokken van deze muggen dan in controlemuggen, een teken dat de EVEsequentie het virus remt. Dit is een nieuw concept voor adaptieve immuniteit: virale
sequenties worden ingebouwd in het genetisch materiaal van de gastheer om virussen
bij een herinfectie snel én specifiek te herkennen en af te breken.

Figuur 9. Functies van piRNA’s in de gelekoortsmug. A. Adaptieve immuniteit en piRNA’s. Virale sequenties in het
DNA van de gastheer coderen voor piRNA’s. Deze helpen PIWI-eiwitten om viraal RNA bij een herinfectie te
herkennen en af te breken. B. Embryonale ontwikkeling en piRNA’s. Een specifiek satelliet-DNA produceert een
piRNA, genaamd tapiR, die helpt bij de afbraak van maternale RNA’s in de vroege embryo. Dit is essentieel voor
de verdere ontwikkeling van het embryo.

Embryonale ontwikk eling en piRNA’s
Het tweede verhaal gaat niet over virussen of immuniteit, maar over de ontwikkeling
van het embryo van een mug. Tijdens een analyse van kleine RNA’s in virus-geïnfecteerde
cellen, stuitten wij bij toeval op een opvallend piRNA. Dit piRNA trok onze aandacht
omdat het gecodeerd was op een onverwachte plek in het muggen-DNA, namelijk een
stuk DNA dat zichzelf tientallen keren herhaalt (Figuur 9b). Stotterend DNA als het
ware, ook wel ‘satelliet’ genoemd. Dit soort satelliet-DNA is zestig jaar geleden voor het
eerst beschreven en er werd lang gedacht dat het gewoon junk was, rommel zonder enige
functie.
We gaven dit specifieke RNA de naam tapiR, voor tandem repeat associated piRNA.
Uit onderzoek van Rebecca Halbach, Pascal Miesen en collega’s blijkt dat tapiR essentieel
is voor de vroege ontwikkeling van muggenembryo’s. Hoe zit dat? Alle dieren, dus ook
de gelekoortsmug, ontwikkelen zich uit één enkele bevruchte eicel. De eerste, zeer
snelle celdelingen worden verzorgd door RNA’s en eiwitten die de muggenmoeder in de
eicel heeft gebracht. Na zo’n dertien celdelingen moet dit RNA van de moeder
afgebroken worden en begint het embryo zijn eigen RNA te maken. Ons onderzoek liet
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zien dat tapiR verantwoordelijk was voor de afbraak van de maternale RNA’s. Dit was
een compleet onverwachte functie voor satelliet-DNA en piRNA’s, en we konden dit
(dan ook) publiceren in het tijdschrift Nature.29
Met Sander Koenraadt van Wageningen University & Research hebben we een
grote groep muggensoorten onderzocht. Daaraan konden we zien dat het tapiR-RNA
zo’n 200 miljoen jaar geleden moet zijn ontstaan, in het late Trias. Het feit dat dit kleine
RNA zo lang onveranderd is gebleven, wijst nogmaals op het belang van het ontdekte
mechanisme.
De mug en k ansen voor int erv entie
Na deze duik in de wereld van kleine RNA’s, zoom ik weer uit. Het aantal
arbovirusuitbraken is de laatste jaren sterk toegenomen, met name van virussen die
door de gelekoortsmug verspreid worden. Deze toename is te wijten aan veranderd
landgebruik, urbanisatie, de toename van internationale handel en reisverkeer en
klimaatverandering. U herkent ongetwijfeld het menselijk handelen als motor van
virusverspreiding.
De tijgermug is inmiddels gevestigd in Zuid-Europa, en het is de verwachting dat
door klimaatverandering het verspreidingsgebied van Aedes-muggen verder zal
toenemen (Figuur 10).23,24 Het is dan ook niet onverwacht, maar wel zorgelijk, dat de
eerste gevallen van voorheen tropische ziekten (dengue, chikungunya en zika) in
Europa zijn gevonden in mensen die niet in gebieden zijn geweest waar deze virussen
normaal voorkomen.

Figuur 10. Verspreiding van de Aziatische tijgermug in Europa. Cirkels zijn gebieden waar de mug zich gevestigd
heeft; driehoeken zijn gebieden waar de mug tijdelijk aanwezig is geweest. Kleurtinten zijn een weergave van de mate
waarin een gebied geschikt is voor de tijgermug (bron: referentie 24, CC0 publieke domein).
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Voor de meeste arbovirussen zijn klassieke interventies zoals vaccins en antivirale
medicijnen niet beschikbaar of niet effectief. Daarnaast hebben insecticiden en andere
vormen van muggenbestrijding (vector control) niet geleid tot effectieve vermindering
van de ziektelast door arbovirussen. Nieuwe aanpakken zijn daarom hard nodig en de
mug biedt hier kansen.
De mug is een bottleneck in virusoverdracht. Het simpele gegeven dat arbovirussen
niet overgedragen worden als er geen efficiënte virusvermeerdering plaatsvindt in de
mug, maakt de mug een veelbelovend target voor interventie. Promovendi Tom van de
Most en Michelle Schinkel onderzoeken bijvoorbeeld of het mogelijk is om virussen
tegen arbovirussen te gebruiken. Zij isoleren insect-specifieke virussen uit wildgevangen
muggen om te bestuderen of deze de vermeerdering van arbovirussen in de mug
tegengaan. Ook onderzoeken we samen met TropIQ, een spin-off van het Radboudumc,
of het mogelijk is om virusvermeerdering in de mug te remmen met chemische
verbindingen. Muggengedrag, zoals het zoeken en voeden op een gastheer, is een
belangrijke factor in arbovirusverspreiding. Felix Hol, een nieuwe Hypatia fellow op
onze afdeling, doet spannend onderzoek naar de fysische en chemische signalen die
muggengedrag bepalen. Begrip van deze processen biedt mogelijkheden om dit gedrag te
verstoren en zo virusverspreiding te voorkomen.
Zulke mug-gerichte interventies zijn minder toekomstmuziek dan u misschien
denkt. Ik geef een voorbeeld: ongeveer 60 procent van alle insectensoorten dragen een
bacterie bij zich, genaamd Wolbachia. Van nature dragen gelekoortsmuggen deze
bacterie niet, maar Australische onderzoekers hebben de bacterie in het laboratorium
ingebracht bij de mug. Deze muggen bleken het denguevirus minder goed over te
dragen. Het mechanisme is niet volledig duidelijk, maar het lijkt erop dat de bacterie de
afweer van de mug activeert zodat virussen sneller herkend worden, of dat de bacterie
de competitie aangaat met het virus.
Deze labresultaten lijken zich te vertalen naar het veld. In een recente studie in
Indonesië zette men grote hoeveelheden met Wolbachia geïnfecteerde muggen(eitjes)
uit in de stad Yogyakarta. Dit leidde tot 77 procent vermindering in het aantal dengueinfecties en 86 procent minder denguegerelateerde ziekenhuisopnames, vergeleken met
gebieden in de stad waar men dit niet deed.30 Vergelijkbaar onderzoek in Medellín,
Colombia, lijken deze resultaten te bevestigen.31 Het onderdrukken van
virusvermeerdering in de mug kan dus leiden tot significante gezondheidswinst.
Nieuwsgier igheidgedr e v en w et enschap
Er is nog een reden waarom ik het Wolbachia-werk bespreek. Het is een prachtig
voorbeeld van hoe fundamenteel, nieuwsgierigheidgedreven onderzoek tot onverwachte
toepassingen kan leiden met een grote impact. De ontdekking dat Wolbachia virussen
remt, is namelijk gebaseerd op toevallige bevindingen in de fruitvlieg (serendipiteit).
Wetenschappers in Engeland en Australië gebruikten de fruitvlieg om genen te
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identificeren die virusgevoeligheid bepalen. Een aantal fruitvliegstammen liet grote
verschillen zien, maar de onderzoekers konden die niet verklaren op basis van de
genetica. Omdat Drosophila van nature Wolbachia bij zich draagt, realiseerden de
onderzoekers zich dat deze bacterie de gemeten verschillen veroorzaakte; dit was de
opmaat voor het onderzoek in de mug.
Er zijn vele andere voorbeelden van belangrijke toepassingen die gebaseerd zijn op
fundamenteel onderzoek. Een aantal is al langsgekomen tijdens mijn rede. De
ontdekking dat het Toll-eiwit belangrijk is voor immuniteit in de fruitvlieg werd gevolgd
door de bevinding dat Toll-like receptoren belangrijk zijn voor immuniteit in zoogdieren.
Deze inzichten worden nu gebruikt bij vaccinontwikkeling en voor kankermedicijnen.
De ontdekking van RNA-interferentie is gebaseerd op onderzoek in de nematode
Caenorhabditis elegans: Andrew Fire en Craig Mello realiseerden zich dat een methode
die zij gebruikten om genen uit te schakelen (antisense RNA), via dubbelstrengs RNA
bleek te werken. Er zijn ondertussen medicijnen goedgekeurd voor gebruik in de mens
die werken op basis van het RNAi-mechanisme. Ook de ontdekking van een andere
klasse van kleine RNA’s, microRNA’s, is te danken aan onderzoek in C. elegans.
Onderzoekers Gary Ruvkun en Victor Ambros bestudeerden de overgang van het eerste
naar het tweede larvale stadium van de nematode. Zij waren hun tijd ver vooruit toen
ze aantoonden dat een belangrijk regel-gen geen eiwit codeerde, maar een klein RNA.
Zo’n twintig jaar later werden de eerste medicijnen die microRNA’s nabootsen of juist
remmen, getest in klinische trials voor een aantal ziekten.
Fundament eel onder zoek en w et enschapsfinancier ing
Het kan niet vaak genoeg benadrukt worden: nieuwsgierigheidgedreven onderzoek,
zonder praktische toepassing als doel, is vaak de brandstof voor grote doorbraken die
later, soms vele jaren later, toepassing vinden in bijvoorbeeld nieuwe medicijnen.32 Het
is dus essentieel om in nieuwsgierigheidgedreven onderzoek te investeren. Helaas is in
Nederland de balans in wetenschapsfinanciering doorgeslagen naar strategisch,
praktijkgericht onderzoek en onderzoek in samenwerking met het bedrijfsleven en
andere maatschappelijke partners. Er zijn weinig financieringsvormen voor
fundamenteel onderzoek en de slagingspercentages zijn onacceptabel laag. De
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen heeft voorstellen gedaan om
dit te repareren door extra middelen vrij te maken voor ongebonden onderzoek en zo
ook meer stabiliteit te brengen in de financiering van wetenschap33 – zeer gewenst, kan
ik daarbij aanvullen.
De regering heeft dit jaar inderdaad extra investeringen toegezegd voor onderzoek
en wetenschap (in totaal 5 miljard euro voor de komende tien jaar). Het is een eerste
stap in de goede richting, maar vooral een reparatie van achterstallig onderhoud.34
Bovendien, zelfs met deze middelen investeert Nederland veel minder in onderzoek en
ontwikkeling (R&D) dan landen als België, Duitsland, Zwitserland en Zweden, die
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meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product investeren, terwijl Nederland
rond de 2,3 procent blijft steken (gegevens uit 2020, het laatste jaar waarvoor deze
gegevens bekend zijn).35 Er moet in Nederland een tandje bij!
Dit klinkt misschien als preken voor eigen parochie – we zitten tenslotte bij een
voormalig katholieke universiteit – maar uit analyses van RaboResearch (het
economisch kenniscentrum van de Rabobank) blijkt dat publieke kennisinvesteringen
zich op termijn uitbetalen in welvaartswinst.36 Daarnaast laat onderzoek van het
Internationaal Monetair Fonds zien dat fundamentele wetenschap een betere motor is
voor innovatie en economische groei dan toegepast onderzoek.37 Fundamentele
wetenschap is goed voor ons allen.
Open science en antivir ale drugs
Ik beloofde u dat ik aan het eind van mijn rede zou terugkomen op COVID. Het
ontwikkelen van geneesmiddelen kost veel geld en er is een aanzienlijk risico dat
investeringen zich niet terugbetalen. Mede daardoor zijn prijzen van nieuwe medicijnen
soms torenhoog en komen ze niet altijd terecht in de landen waar die het hardst nodig
zijn. We hebben dit gezien met antivirale medicijnen tegen hiv/aids, maar ook met de
COVID-vaccins. Kan dit anders? Wellicht.
We zijn betrokken geweest bij een inspirerend initiatief, COVID Moonshot.38 Dit
initiatief heeft tot doel om een antiviraal medicijn te produceren tegen SARScoronavirus-2 dat niet beschermd is door patenten en daardoor snel en goedkoop te
produceren. COVID Moonshot begon als een bottom-up-initiatief waarbij
wetenschappers via onder andere Twitter werd gevraagd om een bijdrage te leveren in de
vorm van intellectuele input of het uitvoeren van experimenten. Dit leidde tot een
virtuele samenwerking van meer dan 150 wetenschappers over de hele wereld, met de
expliciete afspraak dat niemand intellectueel eigendom claimt en dat alle gegenereerde
data per direct beschikbaar worden gemaakt op een openbare website.
Op initiatief van postdoc Finny Varghese hebben wij aan COVID Moonshot
bijgedragen door kandidaat-medicijnen in ons biosafety level 3 (BSL3)-laboratorium te
testen op activiteit tegen SARS-coronavirus-2. Op BSL3-niveau is dit arbeidsintensief
werk en meerdere laboratoria over de wereld hebben hieraan bijgedragen. COVID
Moonshot heeft zo een kandidaat-medicijn ontwikkeld dat het virus sterk remt bij lage
concentraties in celkweek.39 Deze kandidaat gaat nu een verder ontwikkeltraject in
richting preklinische en, hopelijk, klinische studies. Het hele proces duurde anderhalf
jaar, wat ongekend snel is voor dit werk, en ik denk dat de open science-aanpak in hoge
mate heeft bijgedragen aan het succes. Een vergelijkbare aanpak zal nu gebruikt worden
om medicijnen te ontwikkelen tegen andere virussen, waaronder het denguevirus. Ik
ben hoopvol dat dit net zo succesvol zal zijn en dat dit soort initiatieven antivirale
medicijnen en vaccins toegankelijker maakt.
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Hanneke Schuitemaker, mijn copromotor bij Sanquin Research in Amsterdam
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een grote, maar ik had me geen betere promotieplek kunnen wensen. Ik heb je open,
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(UCSF): dear Raul, thank you for your support and for offering me almost complete
freedom to develop new ideas. You are a creative scientist and a great mentor, but talent
recruitment may well be one of your stronger assets. This brings me to Chanti Polacek,
Carla Saleh and Marco Vignuzzi, with whom I shared a bay in the lab at UCSF – never a
dull moment! Thank you for your friendship, for making our postdoc unforgettable,
and, to Chanti and Carla, for being here today. Special thanks to Carla for our
collaborations over the years; it is rare to have such a good friend in the research field.
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I do not have time to thank all of you individually, but I do want to mention two persons
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RIMLS zou komen werken; bij mijn weten is er geen ander instituut in de wereld waar
de trap de vorm heeft van een dubbelstrengs RNA-molecuul, en nog wel één met een
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Figuur 11. De dubbelstrengs RNA-trap op het Radboud
Institute for Molecular Life Sciences en de structuur van
een siRNA (Protein Data Bank accessienummer 5N8M).

Ik heb gezegd.
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