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Genetische opvolging van wolven
in Vlaanderen, deel 2
Veel van de informatie over wolven die we in het vorige nummer van De Vlaamse Jager
publiceerden, is bekend dankzij DNA-onderzoek op wolven en wolvensporen. DNA is de drager van
genetische informatie. Elk individu is genetisch uniek, waardoor we het DNA kunnen gebruiken
als een unieke genetische streepjescode. DNA bestaat uit ketens van ‘nucleobasen’. Er zijn vier
verschillende nucleobasen, A, C, T en G. De opeenvolging van die nucleobasen verschilt van
soort tot soort, en van individu tot individu. Afhankelijk van welk stukje DNA je afleest kan je de
soort herkennen tot individuen onderscheiden van elkaar.
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Wolf of hond?
Diersoorten van elkaar onderscheiden doen we doorgaans op basis
van een kort stukje mitochondriaal
DNA (het COI-gen), van ongeveer
670 nucleobasen. In tegenstelling
tot nucleair DNA dat zich in de celkern bevindt en dat deels afkomstig is van de moeder en deels van
de vader, zit mitochondriaal DNA
buiten de celkern, in vaak duizenden kopieën, die allen afkomstig
zijn van de moeder. Over de vader
van het dier kan je op basis van
een analyse van het mitochondriaal
DNA dus niets zeggen.
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Omdat de hond rechtstreeks
afstamt van de wolf, en dit in evolutionaire termen nog niet zo lang
geleden is, volstaat het COI-gen
echter niet om wolven van honden
te onderscheiden. Onderzoekers
vonden een ander stukje mitochondriaal DNA dat hiervoor wel
geschikt is. Op een stuk van circa
220 nucleobasen zijn 22 varianten
(haplotypes) gekend die zo goed
als alleen bij de Europese wolf
voorkomen. De overige varianten
zijn enkel gekend van honden.
Soms verschillen ze maar op één
nucleobase (Fig. 1). Dit onderscheid
laat ons toe om enkel op basis
van dit stukje mitochondriaal DNA
te besluiten dat een DNA-staal
afkomstig is van hond dan wel van
wolf. Bovendien vertelt de identiteit
van elk haplotype ook iets over
de geografische oorsprong van
het DNA-staal: WH01 en WH02
zijn van oorsprong afkomstig
van de Baltische regio (waar ook
alle Duitse en de meeste Poolse
wolven afkomstig van zijn), terwijl
WH22 enkel gekend is van de van
oorsprong Italiaanse wolvenpopulatie, die intussen ook in Frankrijk
voorkomt. Ook de twee Waalse
wolven (regio Hoge Venen en regio
Baraque Fraiture) behoorden tot
WH01, en kennen hun oorsprong
meer dan waarschijnlijk in Polen of
Duitsland.
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Voorbeeld van een stuk van de DNA-code van het mitochondriaal DNA die we gebruiken voor identificatie van het haplotype. De overeenkomstige posities van het DNA zitten in kolommen. De rijen geven de stalen en referenties weer. In rij 1 vinden we het test-staal dat behoort aan GW913m, in rijen
2 tot 7 vinden we referentie-DNA van haplotypes WH01, WH02, WH03, WH04, WH05 en WH22. Je kan zien dat rij 1 enkel identiek is aan rij 3, WH02.
Dit betekent dat wolf GW913m behoort tot het haplotype WH02, dat onder meer in Duitsland voorkomt. Elke positie die variabel is, noemen we een SNP
(lees: snip, een single nucleotide polymorphism).

Welk individu en van waar
afkomstig?
Een stukje van het mitochondriaal
DNA gebruiken we dus om wolf
van hond te onderscheiden, en om
de grove genetische oorsprong te
kennen. Willen we meer detail,
dan hebben we meer genetische
informatie nodig. Die kunnen we
bekomen uit het nucleair DNA.
Daarvoor kijken we naar (in dit
geval) 12 onafhankelijke plaatsen
in het DNA die elk ook veel verschillende varianten kennen. Dit
zijn allen zogenaamde microsatellietmerkers. Microsatellieten zijn
sterk variabele stukken DNA die in
genetisch onderzoek veel gebruikt
worden net omdat ze zoveel verschillen vertonen. De combinatie
van verschillende varianten op deze
twaalf merkers noemen we een
genotype. Elk individu heeft een
uniek genotype. Deze set van 12
genetische merkers wordt door alle
leden van het CE-WOLF-consortium
gebruikt, samen met twee merkers
die het onderscheid maken tussen
de geslachten.

Alle genetische info wordt door de
onderzoekers van de verschillende
landen samengevoegd in één
databank.
We leren uit zo’n genotypes niet
enkel of we te maken hebben met
verschillende individuen, maar ook
hoe die individuen verwant zijn
met elkaar. Je krijgt immers de helft
van je genetische informatie van
je moeder en de helft van je vader.
Je bent dus 50% verwant met je
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ouders. Maar je bent ook 50%
verwant met je broers of zussen. En
25% met je grootouders, nonkels,
tantes, neefjes en nichtjes. Wanneer het DNA-profiel of genotype
van een ander lid van de roedel
reeds in de databank zit, kunnen we individuen herkennen als
nauwe familieleden. De microsatellietmerkers laten daarnaast ook toe
om informatie te verkrijgen over de
regio van oorsprong, en om hybriden tussen wolf en hond te herkennen. Willen we nog meer informatie halen uit het DNA, bijvoorbeeld
over de evolutionaire geschiedenis
van individuen en hun populaties,
dan moeten we veel meer (vaak
tienduizenden) posities (SNPs) in
het nucleaire DNA screenen. Op die
manier zou je bijvoorbeeld kunnen
onderzoeken hoe vaak occasionele
hybridisatie met honden in de loop
van de evolutionaire geschiedenis van de wolvenpopulatie heeft
plaatsgevonden. Zo’n analyse is
echter complex en gebeurt niet
routinematig in het kader van het
wolvenonderzoek op INBO.

DNA: kwantiteit en kwaliteit
Het grote voordeel van zowel het
mitochondriaal DNA als microsatellietmerkers is dat je maar zeer
weinig DNA nodig hebt van eerder
lage kwaliteit om een genotype
te reconstrueren. Een beetje slijm
op verse uitwerpselen, een speekselspoor op een bijtwonde van
een kadaver, enkele haren in een
prikkeldraad of een urinespoor in
de sneeuw kunnen volstaan om
een genetische identificatie uit te
voeren. Het lukt zeker niet altijd,

omdat DNA zeer snel afgebroken wordt wanneer het aan licht,
water, zuurstof en bacteriën wordt
blootgesteld. Het is dus zaak om zo
snel mogelijk op een ‘plaats delict’
te zijn en het staal onder de ideale
condities te bewaren.
Mitochondriaal DNA pikken we
veel makkelijker op dan nucleair
DNA, omdat er per cel honderden
tot duizenden kopieën van het
mitochondriaal DNA zijn, terwijl er
van het nucleair DNA maar één kopie per cel is. Na 24 uur is de kans
dat een DNA-staal nog bruikbaar is
voor nucleaire DNA-analyses zeer
sterk afgenomen, en 48 uur na de
feiten wordt ook een mitochondriale DNA-analyse sterk bemoeilijkt.
Mitochondriaal DNA geeft minder
informatie, maar laat vaak wel toe
om een uitspraak te doen wanneer het nucleair DNA al te sterk is
afgebroken. DNA breekt veel trager
af in kurkdroge omstandigheden
(waar er geen watermoleculen aan
het DNA kunnen). Daarom bewaart
men DNA-stalen vaak in zuivere
ethanol: ook daarin wordt het
DNA beter afgeschermd van water.
Een verse pluk haren (bv. in een
prikkeldraad) kan je droog in een
enveloppe bewaren, uit het licht.
Uitwerpselen zijn veel moeilijker te
bewaren: ofwel nemen we met een
steriele wattenstaaf een beetje van
de oppervlakkige slijmlaag op (die
bevat cellen uit de darmwand), en
drogen we de wattenstaaf zo snel
mogelijk, ofwel wordt er een stukje
van de stoelgang (met het slijm)
op een ruime hoeveelheid zuivere
ethanol bewaard.
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Voordat we het DNA van een staal
kunnen aflezen, gaat er in het labo
een hele behandeling vooraf. Dat
begint met het scheiden van het
DNA van de rest van de matrix
(eiwitten, vetten, suikers, bacteriële
afbraakproducten, andere complexe organische moleculen,...).
Daarna wordt het stukje DNA dat
we willen analyseren ontelbaar keren gekopieerd. Na dertig stappen
heb je een miljard keer meer DNA
dan waarmee je begonnen bent.
Deze nu aanzienlijke hoeveelheid
DNA laat toe om betrouwbaar de
DNA-code te achterhalen.

Wat brengt de toekomst?
Er leven in België wel wat wolven in
gevangenschap. In 2019 zal INBO
proberen om alle eigenaars op te
sporen en hun wolven genetisch
te identificeren. Dit moet dienen
om te kunnen uitsluiten dat latere
wolven die opduiken afkomstig zijn
van deze in gevangenschap levende
dieren en al dan niet per ongeluk
zijn ontsnapt. We hebben intussen
alle geregistreerde eigenaars opgezocht, maar wie bijkomende informatie heeft over wolveneigenaars
kan zich wenden tot de auteurs.
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Staalname en labo-analyses
Omdat er maar een klein beetje
DNA op zo’n spoor te vinden is, is
zo’n spoor ook snel vervuild met
ongewenst DNA van honden: een
hond die ook eens likt aan het kadaver, een kadaver dat wordt afgeschermd met een zeil waarop een
hond heeft gelegen en huidschilfers
heeft achtergelaten, een staalnemer die DNA van zijn hond in zijn
kledij met zich meedraagt,... Het
is dus zaak om zo proper en steriel
mogelijk te werken. Daarom dat
we voor elke staalname een kit
samenstellen onder gecontroleerde

DNA-vrije laboratoriumomstandigheden, waarbij elke staalnemer
duidelijke instructies moet volgen
bij het nemen en labelen van elk
staal. Wanneer we op een kadaver
bemonsteren, proberen we vooral
te bemonsteren aan de perforatie
van de keelbeet: de wolf heeft het
slachtoffer bij de keel en houdt die
beet aan tot het dier sterft. Hierbij
kwijlt het doorgaans uitbundig
omdat het niet slikken kan, wat
doorgaans voldoende DNA oplevert
op een wattenstaafje (swab).

Wie wolvensporen of dergelijke wil
melden kan terecht op
wolf@inbo.be 
▶▶ Tekst: Joachim Mergeay, Koen Van
Den Berge en Jan Gouwy. Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek, in
samenwerking met het Kenniscentrum van HVV
Contact: Joachim.mergeay@inbo.be
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