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kunnen onderbreken, waarbij kennis van 
de replicatiecyclus in menselijke maar 
ook muggencellen van waarde is. Voor-
namelijk de moleculaire mechanismen 
die het lot van een virus bepalen in het 
insect, zijn nog grotendeels onbekend. 

Dit proefschrift laat zien hoe het niet-
structurele eiwit 3 (nsP3) van CHIKV een 
interactie aangaat met het endogene 
muggeneiwit genaamd Rasputin. Beide 
eiwitten lieten een interactie met elkaar 
zien middels twee korte aminozuurvolg-
ordes in de C-terminus van nsP3 en het 
NTF2 (nucleair transport factor 2)-like 
domein van het Rasputin eiwit. CHIKV-
infecties in levende Aedes albopictus- 
muggen waren minder effectief wanneer 
de hoeveelheid beschikbaar Rasputin- 
eiwit in deze muggen was verminderd. 
Dit impliceert dat de interactie tussen 
nsP3 en Rasputin een cruciale functie 
heeft tijdens CHIKV-replicatie in de mug. 

Cellen van mensen en andere gewer-
velde dieren brengen eiwitten tot ex-
pressie die homoloog zijn aan Rasputin, 
genaamd Ras-GAP SH3 domainbinding 
protein (G3BP) 1 en 2. Deze G3BP-eiwitten 
zijn cruciale componenten van stress 
granula (SG). In stressvolle situaties  
reageert de cel door cytoplasmatische 
granula te vormen van RNA-bindende  
eiwitten zoals G3BP, mRNAs en translatie-
initiatiefactoren. Het resultaat hiervan is 
een afname van de vertaling van de meeste 
mRNAs. CHIKV-nsP3 zorgt ervoor dat 
G3BP weliswaar naar granula migreert 
samen met nsP3, echter deze granula 
bevatten geen translatie-initiatiefactoren 
en gedragen zich niet als functionele SG. 
Deze experimenten laten zien dat er een 
antivirale rol bestaat voor SG die geremd 
wordt door CHIKV-nsP3, maar ook dat de 
interactie met homoloog Rasputin een 
gunstig effect heeft op virale replicatie. 

In SG in cellen van gewervelden be-
vinden zich ook receptoren die specifieke 
patronen van pathogenen herkennen. 
Na activatie zorgen deze receptoren voor 
de activatie van de aangeboren immu-
niteit via de expressie van interferon. 
De interferonrespons is uiterst effectief 
als afweermechanisme tegen vele virus-
sen inclusief CHIKV en WNV, maar de 
toediening van interferon gedurende een 
infectie heeft vaak weinig tot geen effect. 
Dit proefschrift laat zien dat CHIKV-RNA 
replicatieresistent is tegen interferon 
wanneer dit wordt toegediend na in-
fectie en dat dit wordt veroorzaakt door 
onderdrukking van de JAK-STAT-(Janus 
kinase-signal transducer and activator of 
transcription)-signaaltransductieroute 
door CHIKV. In een niet-geïnfecteerde 
cel wordt de JAK-STAT-signaaltrans-
ductieroute geactiveerd door interferon 
en leidt dit normaliter tot de expressie 

van vele antivirale genen. Alphavirus-
sen zoals CHIKV staan er om bekend de 
algemene genexpressie van de gastheer 
te verminderen. Hier laten we zien dat 
het nsP2-eiwit van CHIKV ook specifiek 
de JAK-STAT-signaaltransductieroute 
uitschakelt. Bovendien verschaffen we 
genetisch bewijs dat de C-terminus van 
CHIKV-nsP2 een onafhankelijke rol speelt 
in CHIKV-RNA-replicatie, de remming 
van gastheergenexpressie en de blokkade 
van de JAK-STAT-signaaltransductieroute. 
Ook laten we zien dat de activatie en 
nucleaire translocatie van STAT-eiwitten 
niet wordt aangetast door nsP2, maar dat 
de aanwezigheid van de C-terminus van 
nsP2 in de celkern voldoende is om STAT-
eiwitten voortijdig weer de celkern uit 
te sturen. Deze remming speelt daarom 
hoogstwaarschijnlijk een grote rol in the 
pathogenese van CHIKV-infecties. 

Tijdens de laatste fase van virale  
replicatie vinden de laatste modificaties 
aan de virale glycoproteïnen plaats in  
het endoplasmatisch reticulum (ER),  
alvorens deze naar het celmembraan  
getransporteerd worden. Het ER assis-
teert onder andere in de correcte vou-
wing van deze eiwitten. Wanneer er te 
veel eiwitten het ER moeten passeren, 
kunnen verkeerd gevouwen eiwitten  
accumuleren in het ER en de ‘ongevouwen 
eiwit respons’ (UPR, unfolded protein  
response) activeren. Alphavirusglyco-
proteïnes kunnen de UPR ook activeren. 
In een poging het aantal eiwitten in het 
ER te verminderen wordt dan algemene 
translatie verminderd met uitzondering 
van bepaalde eiwitten die assisteren bij 
vouwing. CHIKV-infectie resulteerde in 
verminderde translatie via de fosfori- 
latie van translatie-initiatiefactor eIF2α, 
maar zorgde niet voor de activatie van 
UPR-specifieke transcriptiefactoren en 
remde de expressie van UPR-specifieke 
genen. Individuele expressie van CHIKV-
eiwitten toonde aan dat nsP2 op zichzelf 
in staat was om de UPR te remmen. Door 
het aanbrengen van mutaties in nsP2 
werd duidelijk dat het remmen van de 
genexpressie van de gastheer hieraan ten 
grondslag ligt. Samengevat laat dit zien 
dat de UPR in eerste instantie geactiveerd 
wordt door CHIKV, maar dat nsP2 de 
downstream effecten van de UPR efficiënt 
weet te remmen. 

Concluderend beschrijft dit proef-
schrift in welke mate potentiële muggen- 
populaties WNV en USUV kunnen over-
dragen en geeft het nieuwe inzichten in 
de moleculaire interacties die ervoor  
zorgen dat CHIKV succesvol zijn trans-
missiecyclus kan doorlopen. De effec-
tieve uitschakeling van de JAK-STAT- 
signaaltransductieroute, in combinatie 
met het remmen van de gastheergen-

expressie verklaart waarom generieke 
antivirale middelen niet effectief zijn 
tegen CHIKV-infecties. Dit suggereert dat 
de ontwikkeling van nieuwe antivirale 
middelen beter gericht kan worden op 
verbindingen met een meer specifieke 
werking. De interactie tussen CHIKV-
nsP3 en de Rasputin/G3BP-eiwitten van 
de gastheer vormt hierbij een potentieel 
aangrijpingspunt, aangezien het versto-
ren van deze interactie de stressrespons 
van de gastheer kan herstellen en CHIKV-
replicatie en transmissie remt. 
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De verspreiding van biodiversiteit ver-
spreid in de wereld is een belangrijk  
onderwerp voor zowel de academische 
gemeenschap als voor het algemene  
publiek. Dit komt waarschijnlijk omdat 
deze kennis niet alleen bijdraagt aan het 
behouden van biodiversiteit, maar ook 
omdat het economische welvaart ople-
vert. Al jaren wordt onderzocht wat de pa-
tronen in biodiversiteit is op verschillende 
locaties, en dit is een echte uitdaging. Er 
zijn verschillende methoden ontwikkeld 
om de patronen, ten minste gedeeltelijk, 
te beantwoorden. Een voorbeeld van één 
van deze methoden is het gebruik van 
wiskundige algoritmes die geschikte leef-
gebieden van een specifieke soort kunnen 
identificeren en ook kan aangeven hoe  
belangrijk de verschillende omgevings- 
factoren zijn voor het areaal. Bovendien 
kunnen deze methoden ook identificeren 
of en in hoeverre verschillende nauw ver-
wante taxa gebruik maken van dezelfde of 
vergelijkbare ecologische niches, wat in-
zicht geeft in de ecologische relaties tus-
sen soorten. Een groot deel van de studies 
die onderzoekt hoe deze methoden kun-
nen bijdragen in de bescherming van bio-
diversiteit tegen antropogene en natuur-
lijke veranderingen in het globale milieu 
richten zich op de toekomstige gevolgen, 
waarbij ze het verleden negeren. Maar 
juist de reconstructie van hoe biodiversi-
teit heeft gereageerd op veranderingen in 
het milieu in het verleden kan belangrijke 
inzichten geven in hoe het kan reageren 
op toekomstige veranderingen, zoals bij-
voorbeeld veranderingen in het klimaat 
en landgebruik. 

In dit proefschrift geef ik een algemene 
introductie in de belangrijkste factoren 
die biodiversiteitsveranderingen veroor-
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zaken en in de meest gebruikte methoden 
om de gevolgen ervan te onderzoeken 
(bijvoorbeeld soortendistributiemodel-
len). Ik onderzoek wat de meest gebruikte 
technieken voor vespreidingsmodellen 
zijn en welke de meest nauwkeurige re-
sultaten oplevert. Ik heb geconstateerd 
dat sommige juist als groep van model-
voorspellingen goede prestaties leveren, 
evenals ‘machine learning’ technieken, 
zoals MaxEnt. Gebaseerd op deze resulta-
ten heb ik het MaxEnt-algoritme geselec-
teerd om de uitkomsten verder te testen 
tijdens het modelleren van Pinus-soorten 
in Centraal- en Noord-Amerika, gebieden 
met een hoge variëteit in milieu en topo- 
grafische omstandigheden. In deze ana-
lyse onderzocht ik hoe modeltechnieken 
gebruikt kunnen worden om de versprei-
ding van verschillende soorten in de eco-
logische niche (het ecosysteem) te extra-
heren. Daarna vergeleek ik de ecologische 
niches van de soorten om de identiteit 
van de nauw verwante taxa van Mexi-
caanse witte den te onderzoeken. Ik toon 
ten eerste aan dat de ecologische niches 
van de onderzochte taxa vergelijkbaar 
zijn, wat overeenkomt met het feit dat ze 
tot dezelfde groep behoren. Echter, ze zijn 
niet exact hetzelfde, wat laat zien dat het 
inderdaad niet dezelfde soorten zijn, iets 
wat wel nog steeds onder discussie staat. 

Voorts modelleerde ik de verspreiding 
van drie verschillende bestuiversgroepen  
– bijen, vlinders en zweefvliegen – in  
Europa en onderzocht ik of de omgevings-
factoren die de verspreiding van soorten 
limiteren zijn veranderd in de loop van 
de tijd. Met dit onderzoek geef ik inzicht 
in de rol die factoren gerelateerd aan 
het klimaat (zoals temperatuur en neer-
slag) en aan landgebruik (zoals habitat/

leefgebied compositie, fragmentatie en 
spillover) hebben op het huidige versprei-
dingsgebied van soorten. Ik laat zien dat 
hoewel in het verleden (~1950) land- 
gebruikfactoren significant belangrijker 
waren dan klimaatfactoren, de klimaat-
factoren tegenwoordig even belangrijk 
zijn als het landgebruik. Gezien de ver-
wachtte veranderingen in het klimaat 
in de nabije toekomst en het feit dat de 
grootste veranderingen in landgebruik  
in zeer geïndustrialiseerde landen al de-
cennia geleden hebben plaatsgevonden, 
is het te verwachten dat de belangrijk-
heid van klimaatfactoren die van land- 
gebruikfactoren gaat passeren. 

Ten slotte onderzocht ik aan de hand 
van data over de veranderingen van 
landgebruik en soortenrijkdom sinds 
1900 de invloeden die het landschap, 
habitatfragmentatie en spillover hebben 
gehad bij veranderingen in soortenrijk-
dom van bijen, vlinders en zweefvliegen 
in Nederland. Hieruit bleek dat voor de 
meerderheid van de bestuivers eigen-
schappen van het landschap in het ver- 
leden de meer recente veranderingen in 
de rijkdom aan soorten verklaren. 
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Onderzoek van gastheer-parasietsystemen 
kan ons veel leren over evolutionaire en 
ecologische interacties, en is belangrijk 
omdat parasieten hun gastheer vaak  
negatief beïnvloeden. Teken (Acari: Ixo-
didae) in het bijzonder zijn interessante 
modelorganismen omdat er veel variatie 
is tussen soorten, bijvoorbeeld in het 
aantal gastheersoorten en type habitat 
waar ze de gastheer verlaten. Het is  
grotendeels onbekend waarom er zoveel  
variatie is en onderzoek van teken met 
variërende leefwijzen kan kennis ople- 
veren betreffende algemene patronen in 
gastheer-parasietsystemen.

In deze dissertatie onderzocht ik 
meerdere aspecten van de biologie en 
ecologie van de vogelgespecialiseerde 
teek Ixodes arboricola. Deze teek infes- 
teert holenbroedende vogels en wordt  
gevonden in de nesten van de gastheer.  
Dit contrasteert sterk met vele andere  
tekensoorten die in het veld leven en 
daar gastheren vinden.

Ik heb meerdere adaptaties gevonden 
die gelinkt kunnen zijn met de bijzon-
dere ecologie en evolutie van de teek.  
Ten eerste vond ik genetische populatie- 

structuur, zelfs tussen aangrenzende 
nestkasten, en valt de voedingsactiviteit 
van de teken samen met nestkastgebruik 
van de gastheren. Dit suggereert dat  
populatiestructuur van de teken voor- 
namelijk wordt bepaald door de gastheer. 
Ten tweede vond ik dat I. arboricola succes- 
vol kan voeden op meerdere holen- 
broedende vogelsoorten, maar niet op 
een vogelsoort met een open nest, die 
normaliter niet wordt ontmoet. Dit  
suggereert dat teken zijn aangepast aan 
hun natuurlijke gastheren. Ten derde 
vond ik dat meermaals paren kan leiden 
tot meervoudige paterniteit in eilegsels. 
Dit kan het potentieel in de co-evolutio-
naire wapenwedloop met de gastheren 
vergroten, evenals het kolonisatiepoten-
tieel van nieuwe gastheren. Ten laatste 
nam overleving van teken toe wanneer 
meer teken voedden op dezelfde gast-
heer, zonder de gastheer negatief te  
beïnvloeden. Zulke lage virulentie kan 
adaptief zijn, omdat de teek geneigd is 
tot verticale transmissie van gastheer- 
ouders naar hun nakomelingen. Dicht-
heidsafhankelijke facilitatie van voeden 
heeft mogelijk belangrijke consequenties 
voor zowel populatiegroei als pathogeen-
transmissie van de teken.

Mijn bevindingen hebben belangrijke 
implicaties voor het huidige debat over 
gastheerspecificiteit in teken. Meer  
algemeen voegen mijn resultaten toe  
aan algemene theorieën in evolutionaire  
ecologie. Zulke kennis wordt steeds  
belangrijker door recente toenames in 
biologische invasies, verlies van natuur-
lijk habitat en klimaatverandering.


