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Planten zijn op verschillende manieren 
beschermd tegen insectenvraat. Ze pro-
duceren onder andere een scala aan se-
cundaire metabolieten, die giftig of insec-
tenafwerend kunnen zijn. Specialistische 
insecten zijn vaak in staat om deze plan-
tenafweer te omzeilen of ongedaan te 
maken. De grote gestreepte aardvlo (Phyl-
lotreta nemorum L.) is een specialist die 
zich voedt met kruisbloemigen (Brassi-
caceae) zoals Sinapis arvensis L. (herik) en 
Barbarea vulgaris R. Br. (gewoon barbara-
kruid). In Denemarken worden twee  
types Barbarea vulgaris var. arcuata onder-
scheiden: de één heeft harige bladeren 
(P-type genaamd) en de andere heeft 
gladde bladeren (G-type). Alle P. nemorum 
individuen kunnen zich voeden met  
B. vulgaris P-type. Barbarea vulgaris G-type, 
daarentegen, is chemisch beschermd  
tegen de meeste P. nemorum kevers tijdens 
het kevervoortplantingsseizoen. De stof-
fen waarmee de plant zich verdedigt tegen 
onder andere P. nemorum zijn saponinen. 
Dit zijn stoffen met verscheidene biologi-
sche effecten waaronder insecticideach-
tige. Ondanks de hoge saponinegehaltes 
tijdens de zomer, kunnen sommige aard-
vlooien zich toch voeden met  
B. vulgaris G-type. De mogelijkheid van  
de aardvlo om zich te kunnen voeden 
met B. vulgaris G-type is erfelijk; resisten-
tie tegen de afweer van B. vulgaris G-type 
wordt gecontroleerd door dominante re-
sistentie genen. Een dominant R-allel van 
één R-gen is al voldoende om een anders 
gevoelige kever resistent te maken. On-
danks kennis van de overervingspatro-
nen van resistentie van aardvlooien, is 
het onderliggend mechanisme van de 
aardvlo resistentie dusverre nog niet be-
kend. Dit heeft mij ertoe gezet in detail te 
onderzoeken wat de genetische basis is 
van de aardvlo-adaptatie aan de afweer 
van B. vulgaris G-type. 

De interactie tussen B. vulgaris en de 
aardvlo is een uniek natuurlijk model-
systeem om de chemische afweer van 
planten en de adaptatie van insecten te 
bestuderen. Plant en insect zijn beiden 
polymorf wat betreft de eigenschap die 
ten grondslag ligt aan hun resistentie en 
bieden zodoende een uitstekende kans 
om de geografische aspecten van de evo-
lutie van resistentie te bestuderen in  
beide soorten. Mijn proefschrift richt 
zich op de resistentie van de aardvlo. 
Phyllotreta nemorum is een belangrijk 
plaaginsect, bijvoorbeeld van koolzaad. 
Begrijpen hoe resistentie zich ontwikkelt 

in P. nemorum kan niet alleen nuttig zijn 
voor de bestrijding van aardvlooien, maar 
ook helpen bij de bestrijding van andere 
plaaginsecten. Om het resistentiemecha-
nisme van insecten te begrijpen is kennis 
over seizoensbrede, geografische en ge-
netische variatie in zowel de afweer van 
planten als de adaptatie van insecten no-
dig. Het aardvlo R-gen heeft een opmer-
kelijke distributie. Zo bestaan aardvlopo-
pulaties die zich bevinden op B. vulgaris 
G-type volledig uit resistente individuen, 
maar op andere soorten waardplanten 
nabij B. vulgaris G-type bevinden zich 
lagere frequenties resistente kevers dan 
men verwacht op basis van de hoeveel-
heid genetische uitwisseling tussen deze 
populaties die gevonden is voor neutrale 
delen van het aardvlo-genoom. 

Het doel van mijn proefschrift was 
het vinden van het gen dat verantwoor-
delijk is voor de resistentie van P. nemo- 
rum tegen de afweer van B. vulgaris, 
de geografische, en waardplantgerela-
teerde verspreiding van dit resistentie-
gen te onderzoeken en dit te verklaren 
in natuurlijke populaties. De volgende 
onderzoeksvragen werden daarbij gefor-
muleerd: (1) wat is de genetische basis 
van de bestudeerde adaptatie? (2) hoe is 
resistentie tegen de afweer van B. vulgaris 
G-type verspreid over aardvlopopulaties 
in Denemarken? en (3) welke factoren lig-
gen ten grondslag aan deze distributie? 

Om tot een antwoord te komen op 
deze vragen, heb ik een geïntegreerde 
aanpak gebruikt. Ik heb een zogenoemde 
‘kandidaat-gen-aanpak’ (vrije vertaling 
van de term candidate gene approach) 
gecombineerd met veldonderzoek en 
bioassays door middel van de studie van 

variatie in resistentie in de aardvlopo-
pulaties, en een zogenaamde ‘populatie-
genomics-aanpak’ met behulp van 
moleculaire markers om inzichten te 
verwerven in de genomische opmaak van 
de populatie in relatie tot de resistentie-
eigenschap. 

De populatiegenomics aanpak is een 
recente ontwikkeling die gebruikt wordt 
om de betrokkenheid van selectie bij de 
distributie van allelen van veronderstelde 
adaptieve loci te onderzoeken. Door deze 
aanpak te gebruiken, kan men onder-
scheid maken tussen locus-specifieke 
effecten, zoals gerichte selectie, en ge-
noomwijde effecten op de distributie van 
allelen van loci waarin men geïnteres-
seerd is. Volgens de geografische mozaïek 
theorie over coevolutie vindt wederzijdse 
selectie tussen op elkaar inwerkende 
soorten alleen plaats in zogenoemde 
‘hot-spots’. Deze ‘hot-spots’ kunnen wor-
den geïdentificeerd door middel van po-
pulatiegenomics. Genetische variatie die 
gevonden wordt op specifieke loci kan 
met deze methode worden toegeschre-
ven aan locus-specifieke processen zoals 
gerichte selectie. Voor het Barbarea vulga-
ris-Phyllotreta nemorum-systeem betekent 
dit dat met populatiegenomics onder-
zocht kan worden of de distributie van 
resistente kevers over andere waardplan-
ten alleen beïnvloed wordt door genoom-
wijde effecten zoals migratie of ook door 
selectie. Een andere waardevolle toepas-
sing van de populatiegenomics aanpak 
is het onderzoeken of een kandidaat-gen 
voor het R-gen onder selectiedruk staat 
door te analyseren of het kandidaat-gen 
beïnvloed wordt door alleen genoom-
brede effecten of ook locus-specifieke 
effecten wanneer aardvlopopulaties op 
B. vulgaris G-type worden vergeleken met 
populaties op andere waardplanten. 

Voordat echter een populatiege-
nomics aanpak kon worden toegepast 
om de resistentie-eigenschap of een 
kandidaat-gen te kunnen vergelijken 
met delen van het genoom die alleen 
genoomwijde effecten ondervinden, 
probeerde ik te achterhalen wat de gene-
tische basis is van de aardvlo-adaptatie 
aan de afweer van B. vulgaris G-type. Dit 
deed ik door middel van een kandidaat-
gen aanpak, om te onderzoeken of een 
mogelijk saponine-onschadelijk makend 
enzym is betrokken bij de resistentie 
van P. nemorum. Genen die coderen voor 
β-glucosidase waren kandidaten die aan 
het verschil tussen resistente en gevoe-
lige kevers ten grondslag kunnen liggen, 
omdat β-glucosidase door andere orga-
nismen wordt gebruikt als gif-onklaar 
makend enzym tegen afweer door sapo-
ninen. Drie verschillende β-glucosidase 
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cDNA-sequenties werden gekloneerd 
uit Deense aardvlolijnen. Deze wer-
den β-glucosidase A, B en C genoemd. 
β-glucosidase C werd alleen aangetrof-
fen in de resistente lijnen en niet in de 
gevoelige lijn. Vervolgens testten we of 
recombinante β-glucosidase C in staat 
was om de meest voorkomende en meest 
effectieve saponine in B. vulgaris G-type, 
hederagenin cellobioside, af te breken. 
Wanneer het eiwit β-glucosidase C tot 
expressie werd gebracht in een insec-
tencellijn, bleek β-glucosidase C in staat 
om één glucose eenheid te hydrolyseren 
van hederagenin cellobioside. Dit sug-
gereert dat de tot expressie gebrachte 
β-glucosidase C de insectenafwerende 
saponinen kan deglycosyleren en wel-
licht een rol speelt in het vermogen van 
de resistente aardvlooien om B. vulgaris 
G-type het hele jaar door te gebruiken als 
waardplant. Daarna is een segregerende 
aardvlofamilie gecreëerd waarin het na-
geslacht verschilde in resistentiegenoty-
pe. Wederom werden β-glucosidase cDNA 
sequenties gekloneerd om te onderzoeken 
of er een duidelijk verschil bestond in het 
voorkomen van deze β-glucosidasen in re-
sistente en gevoelige individuen van één 
familie. Ditmaal waren cDNA sequenties 
van β-glucosidasen A, B and C allen aan-
wezig in zowel resistente als gevoelige 
individuen, hoewel er significant minder 
varianten van de β-glucosidase C cDNA 
sequentie werden gevonden in gevoelige 
individuen dan  
in resistente individuen. Derhalve blijft 
de genetische basis van de aardvloresis- 
tentie nog onopgehelderd. Voor meer dui-
delijkheid hieromtrent moet onderzocht 
worden of het β-glucosidase C eiwit ook 
in staat is hederagenin cellobioside te in-
activeren door de andere glucose eenheid 
te hydrolyseren en of er een verschil is in 
β-glucosidase C enzymactiviteit tussen 
de resistente en gevoelige aardvlo-types. 

Vervolgens heb ik onderzocht of de 
frequenties van resistente kevers daal-
den in populaties die zich bevinden op 
andere waardplanten dan B. vulgaris 
G-type, zoals eerder werd gesuggereerd 
door bevindingen in het veld. Ook onder-
zocht ik of de frequenties van resistente 
kevers op andere waardplanten dan  
B. vulgaris G-type significant veranderden 
binnen een aardvloseizoen. De frequen-
tie resistente kevers bleek significant te 
variëren tussen de jaren, maar ik vond 
geen bewijs voor een verdere daling in de 
frequentie resistente kevers op andere 
waardplanten dan B. vulgaris G-type, 
wat men zou verwachten als er selectie 
plaatsvindt tegen resistentie op andere 
waardplanten dan B. vulgaris G-type. 
Verder bleek dat de frequentie resistente 
kevers significant varieerde binnen een 

aardvloseizoen. Dit onderzoek laat zien 
dat relatieve frequenties van aardvlore-
sistentiefenotypes op andere waard- 
planten dan B. vulgaris G-type erg dyna-
misch zijn, zowel binnen als tussen jaren. 
Het is daarom belangrijk dat men door 
het seizoen heen bemonstert als men de 
veranderingen in resistentiefrequenties 
in insecten wil monitoren in natuurlijke 
systemen. 

Daarna heb ik een populatiegenomics 
aanpak gebruikt om te onderzoeken of 
de waargenomen geografische verdeling 
van de aardvloresistentie tegen de afweer 
van B. vulgaris G-type in aardvlopopula-
ties geheel kan worden verklaard door 
factoren die alleen betrekking hebben 
op genoombrede invloeden zoals mi-
gratie, of dat locus-specifieke factoren 
zoals selectie ook een rol spelen in de 
waargenomen geografische verspreiding 
van resistente fenotypes. Eerst werden 
neutrale microsatellieten gebruikt om 
de genetische differentiatie van de delen 
van het genoom te achterhalen die alleen 
onder invloed staan van genoombrede 
processen. Aansluitend werd het niveau 
van neutrale genetische differentiatie 
vergeleken met de genetische differen- 
tiatie die gevonden werd voor de resis-
tentie-eigenschap. De resistentie-eigen-
schap vertoonde een uitschieter in een 
index voor differentiatie in paarsgewijze 
vergelijkingen tussen aardvlopopulaties 
op B. vulgaris en die op S. arvensis, wat 
betekent dat het niveau van genetische 
differentiatie significant hoger was dan 
verwacht werd als de resistentie-eigen-
schap alleen genoombrede effecten zou 
ondervinden. Daarnaast was de resisten-
tie-eigenschap ook een uitschieter in de 
paarsgewijze vergelijking tussen popula-
ties op S. arvensis, wat een aanwijzing is 
dat de resistentie-eigenschap ook onder 
selectie staat in populaties die zich be-
vinden op andere waardplanten dan  
B. vulgaris G-type. 

Tevens onderzocht ik of de homologe 
β-glucosidase B en C sequenties die ik ge-
vonden had overeen kwamen met twee 
allelen van het resistentiegen, vanwege 
hun overeenkomst en hun aanwezig-
heid in de onderzochte aardvlolijnen. 
De sequentie van β-glucosidase C was tot 
dan toe alleen aangetroffen in resistente 
individuen, dus we veronderstelden dat 
dit het dominante resistentie allel was en 
de sequentie van β-glucosidase B werd 
verondersteld overeen te komen met het 
gevoelige allel. Om te onderzoeken of 
dit veronderstelde PneR-gen (van Phyl-
lotreta nemorum R-gen) het resistentie 
gen is, vergeleken we eerst direct het 
resistentie fenotype van verzamelde ke-
vers van populaties op B. vulgaris G-type 
en S. arvensis met het PneR-gen geno-

type dat we afleidden met behulp van 
primers ontwikkeld om β-glucosidase B 
en C aan te tonen. Het fenotype van de 
aardvlooien kwam niet overeen met het 
genotype. Ook week de frequentie van 
heterozygoten en homozygoten voor het 
PneR-gen genotype niet significant af 
van het Hardy-Weinberg-Evenwicht wat 
impliceert dat locus-specifieke effecten 
geen invloed hebben op het veronder-
stelde PneR-gen. Daaropvolgend werd 
een populatiegenomicsaanpak gebruikt 
waarbij ook de geschatte genetische dif-
ferentiatie van het kandidaatgen werd 
meegenomen in de analyse. Het veron-
derstelde PneR-gen gedroeg zich net als 
de neutrale loci in de analyse terwijl de 
resistentie eigenschap een uitschieter 
was in de meeste paarsgewijze vergelij-
kingen tussen aardvlo populaties. Hieruit 
volgt dat als beide sequenties allelen  
zijn van hetzelfde gen, dit kandidaatgen 
dan niet direct verantwoordelijk is voor 
aardvloresistentie tegen de afweer van  
B. vulgaris G-type. 

Mijn resultaten laten zien dat com-
plexiteit van genetische processen, of 
het nu genoomwijde of locus specifieke 
zijn, lokale adaptatie en de distributie 
van een resistentie eigenschap in insec-
ten in natuurlijke populaties beïnvloedt. 
Verder laat dit onderzoek zien dat ook 
geografische en seizoensbrede variatie in 
allelfrequenties in acht moeten worden 
genomen wanneer men coevolutie tus-
sen plant en insect bestudeert aan de 
hand van adaptieve eigenschappen. Een 
multidisciplinaire aanpak zoals in mijn 
proefschrift is gebruikt, is waardevol voor 
onderzoek aan plant-insectinteracties, 
inclusief toegepast onderzoek zoals naar 
de potentie van waardplanten als ‘vang-
planten’ (dead-end traps) voor insecten 
en het voorkomen en inperken van resis-
tentie-ontwikkeling door plaaginsecten 
tegen de afweer van gewassen.
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Antropogene invloeden hebben in de af-
gelopen eeuw geleid tot een sterke afna-
me van de biodiversiteit. Deze afname 
vormt niet alleen een bedreiging voor het 
voortbestaan van de rijkdom aan levens-
vormen op aarde, maar kan bovendien 
verstrekkende gevolgen hebben voor het 
functioneren van ecosystemen en de  
onmisbare diensten die deze systemen 
leveren. Inmiddels worden op diverse 
plekken pogingen gedaan om de achter-


