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Het ideale web, het is voor leden van de 
familie der wielwebspinnen niet eenvoudig 
te weven. Nemen ze genoegen met alleen 
kleine prooitjes, die nauwelijks nutriënten 
leveren, maar niet snel hun web zullen 
vernielen? Of construeren ze hun web zo 
dat het ook grotere, voedzamere prooien 
kan vasthouden, maar met het levensgrote 
risico dat de dikkerds het web vernielen? 
Met behulp van balsahouten projectieltjes 
beproefden Amerikaanse entomologen de 
vangcapaciteiten van de webben van tien 
wielwebsoorten, en maten ze hoeveel 
energie de webben absorberen bij een 
doorgeschoten projectiel. De spinnen ble-
ken uitstekend in staat hun kansen op een 
voedzaam maal te maximaliseren (Journal 
of Experimental Biology, 15 september).

Klein bruin vlindertje

‘De tuinvlindertelling begin augustus was een enorm succes.’ 
Veel saaier kan een persbericht niet beginnen, realiseerde ook 
De Vlinderstichting zich. Dus goot de club de analyse van zijn 
teldag in de vorm van een bloedstollend wedstrijdverslag.
Samengevat: vooraf werden dagpauwoog en kleine vos getipt 
voor een nek-aan-nekrace om de winst, maar onverwacht ver-
sloeg de dagpauwoog ‘met ruime afstand’ zijn rivaal. Hoe kon de 
winnaar van de vorige edities het zo laten afweten? Nagekomen 
cijfers van het Landelijk Meetnet Vlinders laten zien dat de vos-
jespopulatie juist op de teldag door een dip ging, terwijl de 
dagpauwoog juist piekte. Maar hoewel goedwillende thuistel-
lers ongetwijfeld vele dagpauwogen waarnamen, blijkt nóg een 
andere vlinder talrijker aanwezig geweest te zijn. Meetnetvrij-
willigers scoorden begin augustus namelijk wel tien keer zo veel 
gamma-uiltjes als dagpauwogen. Maar ja, klein, bruin en voor-
namelijk nachtactief: de gamma-uil is zo mogelijk een nog suf-
fer kbv-tje dan de kleine vos. De officiële teluitslag blijft dus 
gewoon gehandhaafd. 

Jeroen Scharroo
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‘Zeker om complexe eigenschappen 
en relaties tussen genotype en feno-
type te verklaren is het verstandig 
ook naar genetische variatie in het 
veld kijken. De lablijn van C. elegans is 
namelijk genetisch gezien een 
enorme uitbijter’, stelt onderzoeker 
Jan Kammenga van het Laborato-
rium voor Nematologie van Wage-
ningen Universiteit. Hij is laatste au-
teur van een artikel in BMC Biology 
(19 augustus online) dat de geneti-
sche en fenotypische diversiteit van 
in het wild levende populaties van de 
nematode Caenorhabditis elegans tot 
in detail blootlegt. Hiertoe is van 48 
lijnen van C. elegans de variatie in ge-
noom en het resulterende rna – het 
transcriptoom – geanalyseerd. Deze 
lijnen van C. elegans zijn hiervoor 
nieuw in het wild verzameld; 21 er-

van komen uit rottende appels uit 
een Franse boomgaard. Ook de veel-
gebruikte lablijn in medisch-gene-
tisch onderzoek, Bristol N2, is in de 
analyses meegenomen.
‘Het opmerkelijkst is toch wel dat én 
genoom én transcriptoom steeds dui-
delijk een afspiegeling vormen van 
de omgeving waaruit de lijn afkom-
stig is. Je kunt op basis van de dna- en 
rna-analyses precies herleiden waar 
je lijn vandaan komt’, aldus Kam-
menga. Die lokale genetische handte-
kening is volgens hem bijvoorbeeld 
goed te relateren aan de voedings-

wijze, eiwitafbraakroutes en aan het 
immuunsysteem gerelateerde eigen-
schappen van de betrokken lijn. ‘Van 
de lablijn van C. elegans is duidelijk 
dat die meerdere fenotypische en ge-
netische flessenhalzen heeft doorlo-
pen, die waarschijnlijk te maken 
hebben met de vele jaren dat hij in 
het laboratorium onder een specifiek 
regiem wordt gehouden’, aldus Kam-
menga.
Zo heeft de lablijn een uitgesproken 
voorkeur voor het eten van E. coli-bac-
teriën, terwijl uit het wild afkom-
stige lijnen een bredere voedselvoor-

keur hebben. ‘Alles bij elkaar geno-
men zijn er een groot aantal relaties 
tussen genotype en fenotype die 
erop wijzen dat de lablijn slechts be-
perkt laat zien van wat in het wild 
mogelijk is’, constateert bioinforma-
ticus Basten Snoek, tweede auteur 
van de publicatie. Zowel Snoek als 
Kammenga menen daarom dat in 
veel labonderzoek de van nature aan-
wezige genetische variatie van de ne-
matode onvoldoende wordt benut. 
Snoek: ‘Op basis van een mutatie in 
de lablijn worden nu allerlei conclu-
sies getrokken, maar eigenlijk zou je 
verder moeten kijken hoe zo’n muta-
tie zich houdt in wilde lijnen. Dat 
maakt de conclusies veel realisti-
scher. Bij andere modelorganismen 
als muizen en fruitvliegen is dat al 
veel meer ingeburgerd. C. elegans is 
wat dat betreft gewoon bezig met 
een inhaalslag.’
Medisch geneticus Ellen Nollen, die 
bij het UMC Groningen een onder-
zoeksgroep naar veroudering leidt, 
noemt de publicatie interessant. ‘Wij 
werken inderdaad met de Bristol N2-
lijn van C. elegans. Hij heeft het verou-
deringsonderzoek enorm vooruit ge-
holpen. Hij heeft ons bijvoorbeeld op 
het spoor gezet van celdood en de sta-
peling van ziekte-eiwitten. We ge-
bruiken hem vooral als modelsy-
steem voor specifieke celcomponen-
ten die een vrij universele rol spelen 
in organismen’, aldus Nollen. Voor 
biomedisch onderzoek ziet ze meer 
belang in verificatie van resultaten 

in andere modellen, zoals muizen of 
gekweekte menselijke cellen. Nollen: 
‘Wat dat betreft val ik niet van mijn 
stoel en stap ik nu niet meteen af van 
de lablijn. Het onderzoek opent wel 
mijn ogen dat we ons bij heel com-
plexe ziekten niet moeten doodsta-
ren op lablijnen. We kunnen daar-
voor de deur wat vaker openzetten 
voor wilde lijnen.’

 ‘Benut variatie modelworm beter’
lablijn van c. elegans bl ijkt genet isch een enorme uitbijter

Door Gert van Maanen

Genetici varen nog te 
vaak blind op de Bristol 
N2-lablijn van C. elegans, 
menen Wageningse on-
derzoekers. Zij adviseren 
in labonderzoek geneti-
sche variatie van natuur-
lijke populaties beter te 
benutten.

‘C. elegans is wat dat 
betreft gewoon bezig 
met een inhaalslag’
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