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Microscopische toptechnologie toont
hoe complex met HIV geïnfecteerde
cellen (blauw en groen) zich
verstrengelen met niet-geïnfecteerde
(paars en bruin). De rode puntjes op de
cellen zijn 'pasgeboren' virusdeeltjes of
virionen.
Donald Bliss/N.I.H, van 'The Journal of
Virology'/American Society for
Microbiology

SOPHIA - Het Griekse woord
'sophia' betekent wijsheid. En dat is
precies wat we nastreven op deze
wekelijkse wetenschapspagina's

Volgens wetenschappers die
virussen bestuderen, doet het
ebolavirus precies wat zijn
soortgenoten ook doen: al vier
miljard jaar lang parasiteren op
levende cellen. Misschien hebben
virussen die cellen destijds zelfs
aangemaakt, om te dienen als
grondstof om zichzelf te
vermenigvuldigen.

NATALIE ANGIER

Achter de helse ebola-epidemie die
West-Afrika op dit moment in haar
greep houdt, gaat een dader schuil
die zowel levend als dood is,
eenvoudig én complex, hersenloos
maar profetisch, en schijnbaar in
staat om elke handeling te
anticiperen.

Volgens wetenschappers die de
evolutie en het gedrag van virussen
bestuderen, parasiteren virussen al
op levende cellen sinds het
ontstaan van de eerste cellen op
aarde, bijna vier miljard jaar
geleden.

Sommige wetenschappers stellen
zelfs dat virussen ouder zijn dan
hun gastheren. Dat ze eigenlijk zelf
cellen aanmaakten, die dan konden
dienen als betrouwbare en
hernieuwbare grondstoffen, klaar
om uitgebuit te worden en zo
nieuwe virusdeeltjes aan te maken.

Volgens Luis P. Villarreal, professor
aan het Centrum voor
Virusonderzoek aan de Universiteit
van Californië in Irvine, was het dat
oorspronkelijke virale 'collectief'
"dat ervoor zorgde dat het leven
zelfvoorzienend kon zijn". "Virussen
zijn niet louter gevaarlijke, en
uiterst vervelende parasieten", zegt
hij. "Ze zijn de scheppers van de
biologie: ze zorgen ervoor dat
materie aangemaakt wordt, en
hebben dat eigenlijk altijd al
gedaan."

Vers vlees

Onderzoekers zijn behoorlijk onder
de indruk van het reusachtige virale
universum, het zogeheten 'viroom'.
Virussen zijn erin geslaagd om de
cellen van elke bekende
levensvorm binnen te dringen. Ze
infecteren dieren, planten,
bacteriën, slijmschimmels (geen
echte schimmels maar dierachtige
eencelligen) en zelfs andere
virussen. Ze zijn in staat om zich zo
wonderbaarlijk snel te delen en zich
zo constant te verplaatsen in hun

nabije omgeving dat, mocht je alle
virussen in de oceanen
verzamelen, ze samen meer
zouden wegen dan alle blauwe
vinvissen ter wereld.

Het is echter niet zo dat virussen
vrij rond willen bewegen.
Aangezien het zogenaamde
'obligate parasieten' zijn, zijn ze
volledig afhankelijk van geschikte
gastcellen om hun minuscule
genomen te repliceren en hun
eiwitmantels aan te maken. Een
pasgeboren virus, of virion, moet zo
snel mogelijk een nieuwe gastheer
kunnen bereiken, of het valt uiteen
zodra het blootgesteld wordt aan
zon, lucht of zout. "Uitdrogen
betekent een zekere dood voor
viruspartikels", zegt Lynn W.
Enquist, viroloog van de
Princetonuniversiteit.

Het is niet altijd duidelijk hoe lang
virusdeeltjes buiten het lichaam in
leven kunnen blijven mits ze
vochtig gehouden worden,
bijvoorbeeld in de aarde of in
lichaamsvocht zoals bloed of
braaksel, maar ze zouden tot twee
weken kunnen overleven. Daarom
moeten de lakens en de kledij van
ebolapatiënten worden behandeld
als gevaarlijk afval en moeten alle
oppervlakken waarmee ze in
contact kwamen, afgespoten
worden met bleekwater.

Virussen zijn meesters in het zich
verplaatsen van gastheer naar
gastheer en van cel naar cel, via
alle mogelijke kanalen. Zodra
biologen een nieuwe manier
ontdekken waarop lichaamscellen
met elkaar communiceren, is er
gegarandeerd al een virus dat
daarvan gebruik maakt in de
zoektocht naar vers vlees.

Virusfabriekjes

In een recent rapport in
Proceedings of the National
Academy of Sciences, beschreven
Karla Kirkegaard, professor in de
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microbiologie en genetica aan de
Stanford University School of
Medicine, en haar collega's een
soort 'onconventionele afscheiding'
op basis van zogenaamde
autofagie - eigenlijk 'auto-
kannibalisme' - waarbij cellen kleine
stukjes van zichzelf verteren. Die
deeltjes sturen ze dan als
signaalmoleculen uit in hun
omgeving om bijvoorbeeld andere
cellen te vertellen dat het tijd is om
nieuw weefsel aan te maken.

De onderzoekers stelden vast dat
het poliovirus in het bijzonder op
sluwe wijze gebruik maakt van die
autofagie. Alhoewel men lange tijd
dacht dat nieuwe poliodeeltjes hun
moedercel enkel konden verlaten
door open te barsten en dan op
zoek te gaan naar nieuwe cellen
om te infecteren, ontdekten de
wetenschappers dat de
virusdeeltjes in feite meeliften
richting vrijheid dankzij het
autofagieprincipe.

Op die manier kan het virus zijn
besmettingsgebied uitbreiden
zonder ondertussen andere perfect
functionerende 'virusfabriekjes' te
moeten vernietigen. De
onderzoekers vermoeden dat
andere zogenaamde naakte
virussen (zoals het
verkoudheidsvirus en de
enterovirussen die onlangs in de
VS en Azië vooral kinderen troffen)
zich ook konden verspreiden via
die 'onconventionele afscheiding'.

Virussen zoals ebola van hun kant
zijn erin geslaagd andere cellen
haast ongezien binnen te dringen
en weer te verlaten door zichzelf te
bedekken met een laagje vetten die
ze stelen van het membraan van
de gastcel. Een beetje zoals je je
huisdier een pil laat innemen door
er boter op te smeren.

Volgens Eric O. Freed, het hoofd
van de afdeling virus-celinteractie
van het National Cancer Institute,
zorgden een aantal recente
technologische doorbraken voor
een ware revolutie in het onderzoek
naar virussen. Grote vooruitgang in
de elektronenmicroscopie en de
super-resolutie-
fluorescentiemicroscopie -

waarmee dit jaar trouwens de
Nobelprijs voor Scheikunde werd
gewonnen - stelt wetenschappers
in staat om het voortbewegen van
virale deeltjes in en tussen cellen te
volgen, en om de fijnmazige
atomaire structuur van een virus,
omsloten door een antilichaam, of
een virus dat geklemd zit op het
eiwitslot van een cel, te verkennen.

Duik in het verleden

Door ultrasnelle DNA-sequencing -
het bepalen van de volgorde van
de bouwstenen van genetisch
materiaal - en doelgerichte DNA-
silencing-technieken - het
blokkeren van een gen, al dan niet
tijdelijk - kunnen onderzoekers de
genen identificeren die cruciaal zijn
voor virale infecties en resistent zijn
tegen medicatie. "We hebben
virussen ontdekt waarvan we het
bestaan niet eens vermoedden",
zegt dr. Freed. En dat zou erg
belangrijk kunnen blijken bij het
detecteren van een nieuwe
dodelijke variant.

DNA-sequencing heeft er tevens
voor gezorgd dat onderzoekers in
het verre verleden van virussen
konden duiken. Voorheen was dit
onmogelijk, omdat ze met een
gemiddelde diameter van minder
dan een miljardste van een
centimeter, veel te minuscuul
waren om te fossiliseren. Het is
zelfs zo dat virussen pas in de
19de eeuw voor het eerst
geïdentificeerd werden, en dat net
door hun kleine omvang, aangezien
ze probleemloos doorheen de
filters glipten die andere bacteriën
tegenhielden.

Bundeltje eiwit

Dankzij de analyse van het genoom
hebben onderzoekers eeuwenoude
virale codes ontdekt die ingebed
zitten in het DNA van vrijwel elke
fyletische populatie. Het
onmiskenbare kenmerk van een
virale code? De instructies voor het
aanmaken van de capside, de
beschermende eiwitmantel van het
virus, die zich rondom de
genetische kern bevindt en het
virusdeeltje de kenmerkende

besmettelijke kracht verleent.

Virussen zijn verder opmerkelijk
omdat ze geen ribosomen
bevatten. Dat zijn de onderdelen
van een cel die eiwitten aanmaken,
eiwitten die er op hun beurt voor
zorgen dat de cellen in leven
blijven. In de plaats daarvan
bevatten virussen instructies voor
de coöptatie van de ribo- somen
van hun gastheer. Vervolgens
geven ze die ribosomen een
nieuwe functie, met name het
aanmaken van eiwitmantels en
andere virale eiwitten. De overige
componenten van de gastheer
krijgen de opdracht om de
instructies voor het bouwen van
nieuwe virussen verder te kopiëren,
onder de vorm van DNA of RNA,
en die vervolgens onder te brengen
in de pasgebouwde capsiden.

"Virussen zijn sluw, en dat op een
haast wonderbaarlijke wijze", vertelt
dr. Freed. "Ze zijn in essentie
eenvoudige bundeltjes eiwit en
nucleïnezuur, maar zijn in staat om
zomaar cellen in en uit te wandelen
en op die manier enorme schade
aan te richten."

"Enerzijds zijn virussen heel
simpel", zegt dr. Enquist, "maar
anderzijds zijn ze misschien wel de
meest ontwikkelde vorm van
genetische informatie op onze
planeet."

Virussen trachten ook voortdurend
om het immuunsysteem dat hen
probeert te vernietigen te ontwijken.
Een van de dodelijkste
eigenschappen van het ebolavirus
is het vermogen om de eerste
verdedigingslinie van het lichaam
tegen een nieuw pathogeen lam te
leggen, door de productie van
interferonen, eiwitten die een
belangrijke rol spelen in het
afweersysteem, te blokkeren.

"Zo kan het virus zich veel
gemakkelijker verspreiden en
groeien", zegt Christopher F.
Basler, professor in de
microbiologie aan de Mount Sinai
School of Medicine. Tegelijkertijd,
stelt Aftab Ansari van de Emory
University School of Medicine,
schakelt het virus het
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stollingssysteem van het lichaam
uit, met de kenmerkende hevige
bloedingen tot gevolg. Tegen de tijd
dat het lichaam zijn tweede
verdedigingslinie, het adaptieve
immuunsysteem, klaar heeft voor
de strijd, is het vaak al te laat.

Van dier naar mens

Maar ebola werd pas echt
levensgevaarlijk, zegt dr. Ansari,
door een verkeerde locatiekeuze,
een zoönotische sprong van een
wild dier naar de mens. De normale
gastheer van het ebolavirus is de
bladneusvleermuis. In het lichaam
van dat dier kan het virus in een
matig tempo groeien zonder dat de
vleermuis sterft of zelfs maar enige
symptomen van de ziekte vertoont.

"Een perfecte parasiet is in staat
om zich voor te planten zonder zijn
gastheer te doden", zegt dr. Ansari.
"Het ebolavirus is de perfecte
parasiet voor een vleermuis."

Een angstaanjagend tafereel: het
ebolavirus aan het werk. De groene
slierten zijn herkenbaar als het
virus. De staafjes hebben zich op
een cel gestort: de bruin-oranje bal
met hier en daar minuscule gaatjes
en een kleine uitstulping. Een deel
van de virussen heeft zich aan de
celwand gehecht en is bezig de cel
binnen te dringen om hem te
infecteren. De losse slingers zijn
virusdeeltjes die loeren op nieuwe
cellen om zich te verspreiden.
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