I/O Magazine > Oktober 2018

MAKKELIJKER
MUGGEN
MONITOREN

Door Amanda Verdonk Beeld Felix Hol

Biofysicus Felix Hol liet
na zijn promotie de
wereld van de bacteriën
achter zich en besloot
zijn pijlen op de mug te
richten. Met behulp van
een Rubicon-subsidie
vertrok hij naar Stanford
University in Californië
om nieuwe technologieën
te ontwikkelen waarmee
muggen makkelijker te
bestuderen zijn.
‘Ik wilde iets doen dat direct een positieve impact heeft op de kwaliteit van
leven van mensen in landen met weinig resources’, motiveert Felix Hol zijn
keuze om zich te verdiepen in de muggenecologie. ‘In dat vakgebied zijn nog
grote onbeantwoorde vragen. Zijn er
naast de Aedes aegypti nog andere
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muggensoorten die het zikavirus verspreiden? Hoe kan het dat malaria ook
in droge gebieden voorkomt?’ Met
behulp van een Rubicon-beurs werkte
Hol de afgelopen twee jaar aan de
ontwikkeling van nieuwe technologieën om muggen te bestuderen. De
methode die daar tot nu toe voor
wordt gebruikt is namelijk nogal
bewerkelijk. ‘Je moet de muggen met
de hand of met een grote muggenval
vangen, en dan één voor één onder
een microscoop leggen. Daar bestaat
geen geautomatiseerde technologie
voor en het is dan ook nogal een monnikenwerk dat je bovendien niet op
grote schaal kunt doen.’
Hol werkte samen met een team
onderzoekers aan een microﬂuïdische
chip die de menselijke huid nabootst.
Dit plaatje met gaatjes en kanaaltjes
lokt muggen met behulp van onder
andere geurstoﬀen, warmte, CO2,
bacteriën en contrastrijke kleuren. De
mug wordt zo verleid om zijn zuigsnuit
in een van de gaatjes te steken en
daarin wat van zijn speeksel achter te
laten. Het ziekteverwekkers bevat-

tende spuug kan vervolgens vrij makkelijk en in grote hoeveelheden in een
laboratorium geanalyseerd worden. ‘In
het speeksel hopen we een zogeheten
marker te vinden waarmee we de mug
kunnen identiﬁceren. Want als je de
muggensoort kent kun je meer leren
over zijn gedrag en kun je op basis
daarvan maatregelen treﬀen.’

Muggenapp
Om die muggen nog makkelijker en
sneller te kunnen identiﬁceren ontwikkelde Hol een app, ‘zeg maar een Shazam voor muggen’. Net zoals Shazam
met behulp van je smartphone-microfoon de titel en artiest vindt bij muziek
die ergens wordt afgespeeld, kan zijn
app Abuzz op basis van het geluid de
muggensoort identiﬁceren. ‘Het vervelende zoemgeluid van muggen blijkt
soort-speciﬁek te zijn’, weet Hol.
Omdat er nog maar weinig bekend is
over het zoemgeluid, is Hol een database gestart waarin het geluid van
verschillende muggensoorten wordt
vastgelegd. Die geluiden vastleggen
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kan gewoon met behulp van de microfoon in je smartphone. Smartphones
registreren geluid, locatie en tijd,
waardoor het mogelijk wordt een
kaart te maken van welke muggensoort waar voorkomt.
Er zijn meer dan dertig verschillende
ziektedragende muggensoorten, die
allemaal hun eigen geograﬁsche spreiding, migratietrends en bijtpatronen
hebben. Om een statistisch accuraat
beeld te krijgen van de interactie tussen deze muggen en de mens, is het
nodig om miljoenen muggen op
wereldwijde schaal te volgen. Met hun
smartphone-app hopen Hol en zijn
collega’s hiervoor de hulp van burgers
in te kunnen schakelen.
‘Aan tweehonderd milliseconden
geluid hebben we al genoeg om met
85 procent zekerheid de juiste mug te
kunnen bepalen,’ zegt Hol. Abuzz
moet de komende maanden op de
markt komen. Mensen die een bijdrage aan de wetenschap willen leveren kunnen dus binnenkort, bij het

horen van het irritante gezoem, eerst
naar de smartphone grijpen alvorens
ze de krant, schoen of vliegenmepper
erbij halen.

‘HET VERVELENDE
ZOEMGELUID VAN
MUGGEN BLIJKT
SOORT-SPECIFIEK
TE ZIJN’
Het Rubicon-onderzoek was niet binnen de twee beursjaren afgerond. Hol
heeft echter uit een Noord-Amerikaans fonds aanvullende ﬁnanciering
gekregen zodat hij nog even op Stanford kan blijven. ‘Het was nogal een
switch van bacteriën naar muggen en
dat kostte tijd. Ik vind het geweldig dat
ik met behulp van Rubicon zoveel academische vrijheid kreeg en ruimte had
om te exploreren.’

Abstract
Biophysicist Felix Hol used to
study bacteria, but he decided to
switch to studying mosquitos to
contribute directly to improving
people’s quality of life in underdeveloped countries. With the
help of a Rubicon-grant, he developed diﬀerent techniques to
study mosquitos, for instance a
microﬂuidic chip that attracts mosquitos and stimulates them to ‘bite’
in the tiny holes and leave some of
their saliva containing pathogens.
He is also developing a smartphone app called Abuzz that enables people to record the
annoying mosquito buzz, thereby
identifying the species and contributing to global mosquito maps.

Meer informatie over de app:
abuzz.stanford.edu

9

