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Ten slotte worden ideeën beschreven 
over de mogelijke mechanistische rol 
van het period gen in variatie in diapauze. 
De twee allelen die we geïdentificeerd 
hebben voor period hebben wellicht een 
invloed op het drempelmechanisme dat 
diapauze reactie in N. vitripennis beïn-
vloedt, wat kan resulteren in zichtbare 
variatie in omschakelpunt. Vrouwtjes die 
bloot staan aan specifieke fotoperiodieke 
omstandigheden ondervinden een op-
eenhoping van licht:donker-cycli totdat 
een drempelwaarde bereikt is en diapau-
ze wordt geïnduceerd (omschakelpunt). 
De twee period-allelen hebben wellicht 
invloed op de drempelwaarde (lager voor 
noordelijke populaties en hoger voor zui-
delijke populaties) of op de mate waarin 
een ongeïdentificeerde ‘diapauze factor’ 
zich ophoopt (sneller voor noordelijke 
populaties en langzamer voor zuidelijke 
populaties) die nodig is om een vastge-
stelde hoeveelheid te bereiken die de dia-
pauze reactie initieert. In beide gevallen 
is de fenotypische uitkomst een eerder 
omschakelpunt in noordelijke populaties 
en een later omschakelpunt in zuidelijke 
populaties. De gedetaillerde moleculaire 
mechanismen die de link tussen circa-
diane klok en seizoenale fotoperiodiek 
beïnvloeden, evenals de specieke rol van 
het period-gen moeten nog opgehelderd 
worden. Hiervoor zal toekomstig onder-
zoek naar de karakterisatie van het klok 
mechanisme in Nasonia nodig zijn. 

Het onderzoek dat in dit proefschrift 
gepresenteerd wordt, draagt bij aan alge-
mene kennis van de evolutionaire basis 
van seizoenale aanpassingen en levert 
bewijs voor de betrokkenheid van het 
klok-gen period in diapauze-inductie. 
Dit ondersteunt de hypothese dat er een 
evolutionaire link is tussen circadiane 
klok en seizoenale periodieke reacties. 
Toekomstig onderzoek zal zich moeten 
richten op de moleculaire basis van dia-
pauze en circadiane klok, evenals op de 
identificatie van andere genen die be-
trokken zijn bij deze twee levensgeschie-
denis eigenschappen.
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Malaria vergt een enorme tol van de 
volksgezondheid en legt een zware socio-
economische last op ontwikkelingslan-
den, vooral in tropisch Afrika. Hoewel  
er grote vooruitgang is geboekt in de be-
strijding en eliminatie van malaria in de 

afgelopen tien jaar, worden bestaande 
strategieën ondermijnd door de opkomst 
en verspreiding van resistentie van mala-
riaparasieten tegen medicijnen en van 
vectoren tegen insecticiden. Daarnaast 
zijn er regionale verschillen in soortensa-
menstelling van malariavectoren, en ver-
schillen malariavectoren in voortplan-
tingsecologie, rustgedrag, 
voedingsgewoonten en vectoriële capaci-
teit. Bovendien reageren ze niet allemaal 
hetzelfde op vergelijkbare bestrijdings-
methoden. De huidige transitie van  
endofiel naar exofiel voedingsgedrag en 
malariatransmissie buitenshuis heeft ge-
resulteerd in gewijzigde ziektepatronen. 
Deze uitdagingen laten zien dat nieuwe 
strategieën nodig zijn om bestaande me-
thoden voor bemonstering, monitoring 
en controle van binnenshuis- en buitens-
huis bijtende malariavectoren aan te 
vullen. 

Humane lichaamsgeuren zijn de 
belangrijkste signaalstoffen die het gast-
heerzoekgedrag van malaria vectoren 
reguleren. De identificatie en isolatie van 
dergelijke geuren kan worden benut voor 
de ontwikkeling van geurvallen of insec-
tenwerende middelen met een ruimtelijk 
effect. Echter, de robuustheid en het suc-
ces van de toepassing van technologieën 
die gebaseerd zijn op een lokstof in ge-
bieden waar malaria endemisch is, kan 
worden verbeterd door te zoeken naar 
meer potente synthetische lokstoffen 
voor malariavectoren die meerdere soor-
ten muggen aantrekken met verschil-
lende fysiologische condities. Daarnaast 
zijn effectievere en duurzame geurafgif-
tesystemen, efficiënte vangstmechanis-
men die afhankelijk zijn van goedkope 
of hernieuwbare energiebronnen en 

alternatieve bronnen van koolzuur (CO2) 
nodig. Dit proefschrift was gericht op 
het verschaffen van grondige kennis 
over de praktische toepassingen van ge-
dragsbeïnvloedende geurstoffen voor het 
manipuleren van haematofage insecten. 
Ook werden de residuele activiteit van af-
giftesystemen van lokstoffen en alterna-
tieve strategieën om de effectiviteit van 
lokstoftechnologieën voor monitoring en 
verstoring van malariatransmissie in het 
westen van Kenia te verbeteren geëvalu-
eerd. Laboratoriumexperimenten werden 
uitgevoerd aan Wageningen Universiteit 
terwijl semiveld- en veldstudies werden 
uitgevoerd bij het ‘International Centre 
for Insect Physiology and Ecology’ in het 
westen van Kenia.

Onder semiveld-omstandigheden 
werd de geschiktheid van zogenaamd 
‘low density polyethyleen’ (LDPE) materi-
aal en nylon strookjes geëvalueerd, voor 
het afgeven van synthetische lokstoffen 
voor gastheerzoekende Anopheles gambiae 
sensu stricto (hierna An. gambiae) mug-
gen. Nylon strookjes presteerden continu 
beter dan LDPE in de verstrekking van 
de synthetische muggenlokstof ‘Ifakara 
mix 1’ (IB1) gedurende 40 opeenvolgende 
nachten na impregnatie. Vervolgens 
werd de langdurige residuele activiteit 
van met IB1 geïmpregneerde nylon 
strookjes onderzocht in een semiveld 
opzet, met tussenpozen van een week 
voor een periode van meer dan een jaar 
na impregnatie van de strookjes. Elke 
chemische lokstof werd verspreid vanaf 
nylon strookjes en LDPE-materiaal. De 
rol van micro-organismen, die de nylon 
strookjes koloniseren, in het reguleren 
van de emissie van de aantrekkelijke 
chemicaliën, werd ook onderzocht. Een 
significant en consequent hoger aandeel 
van de muggen werd aangetrokken door 
met IB1 behandelde nylon strookjes in 
vergelijking met andere behandelingen. 
Eén jaar na impregnatie resulteerde een 
analyse van opgevangen geurstoffen van 
de nylon strookjes door middel van gas-
chromatografie en massaspectrometrie 
(GC-MS), in de identificatie van additio-
nele vluchtige organische stoffen (VOS). 
Het uitplaten van met IB1 geïmpregneer-
de nylon strookjes op trypticase soja-agar 
resulteerde in de groei van verschillende 
bacteriepopulaties. Het autoclaveren 
van nylon strookjes voor impregneren 
met IB1 had geen effect op de vangst van 
An. gambiae s.l., en Mansonia spp. in met 
lokstof uitgeruste vallen, dit in tegenstel-
ling tot An. funestus en andere Anopheles-
soorten. 

De langdurige aantrekkingskracht 
van synthetische lokstoffen op malaria- 
vectoren werd bevestigd in een dorp met  
een rijstagro-ecosysteem. Tijdens deze 
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studie werd onderzocht of nylon strook-
jes behandeld met IB1 en LDPE aatrek- 
kelijk bleven voor binnenshuis en bui-
tenshuis gastheerzoekende malaria  
vectoren als de strookjes wekelijks ge-
bruikt werden gedurende een jaar. Met 
IB1 behandelde nylon strookjes en LDPE 
materiaal bleken langdurig aantrekkelijk 
voor An. gambiae s.l. en An. funestus. Ter-
wijl de manier van afgifte van IB1 geen 
effect had op de buitenvangsten van  
An. gambiae s.l., was LDPE beduidend  
aantrekkelijker dan nylon strookjes voor 
An. funestus. Binnenshuis werden zowel 
door mensen als door nylon strookjes 
met IB1 vergelijkbare aantallen An. gam-
biae s.l. aangetrokken en elk van hen 
was aantrekkelijker dan LDPE met IB1. 
Mensen lokten aanzienlijk meer An. fu-
nestus de huizen in dan IB1. Er was een 
hogere respons van binnenshuis bijtende 
An. funestus op IB1 afgegeven door ny-
lon strookjes dan van LDPE-materiaal. 
Slechts één An. funestus-vrouwtje dat bin-
nenshuis verzameld was bleek Plasmo-
dium falciparum sporozoïeten te bevatten. 
De lokale populatie van Anopheles gam-
biae s.l. bestond uit An. gambiae s.s. (2.1 %) 
en An. arabiensis (97,9%). 

Vervolgens werden veldproeven 
uitgevoerd om te evalueren of een syn-
thetisch lokgeur kan worden beschouwd 
als een standaardinstrument voor rou-
tinematige bemonstering van malaria-
vectoren binnenshuis. De reacties van 
An. gambiae s.l. op een mens en met IB1 
behandelde nylon strookjes waren ver-
gelijkbaar, maar verlichting en een mens 
+ verlichting waren aantrekkelijker dan 
IB1 of een mens zonder verlichting. De 
aantrekking van An. funestus-muggen 
tot met IB1 behandelde nylon strookjes 
of verlichting was niet verschillend. Een 
mens + verlichting trok het hoogste ge-
middelde aantal vrouwelijke An. gambiae 
s.l. en An. funestus aan in vergelijking met 
alle andere behandelingen. De gevangen 
muggen waren overwegend niet-bloedge-
voede vrouwtjes, en in huizen met alleen 
een mens werd zelfs geen enkele bloed-
gevoede An. gambiae s.l. en An. funestus 
gevangen. Anopheles funestus voedde zich 
vaker met mensen dan met runderen ter-
wijl An. gambiae s.l. een grotere voorkeur 
had voor runderen dan voor mensen. 
Hierdoor lijkt An. funestus de belangrijk-
ste lokale malariavector te zijn. IB1 is dus 
een aantrekkelijke stimulus voor een 
breed scala van natuurlijke populaties 
van niet-bloedgevoede muggen, maar 
er is nog ruimte voor verbetering van de 
lokgeur. 

Vanwege deze resultaten werd een de 
aantrekkelijkheid van een alternatieve 
lokgeur (de Mbita blend) getest, evenals 

het effect van toevoegen van butyl-2- 
methylbutanoaat, 2-pentadecanone, 
1-dodecanol en 1-butylamine aan de 
Mbita-blend. Er was een significante toe-
name in de vangst van An. gambiae in val-
len met de Mbita-blend aangevuld met 
bepaalde verdunningen van 1-butylamine, 
pentadecanone en 1-dodecanol in de 
semiveld-faciliteit. Bij testen in het  
dorp verbeterde de toevoeging van 1- 
butylamine aan de Mbita-blend binnen-
vangsten van vrouwelijke An. gambiae  
s.l., An. funestus en Culex muggen. 1- 
dodecanol verhoogde de aantrekkelijk-
heid van de Mbita-blend voor An. gambiae 
s.l. terwijl de toevoeging van 2-penta-
decanone de vangsten van An. funestus 
en Culex-muggen verbeterde. De meeste 
vrouwelijke An. gambiae s.l. die gevangen 
werden waren niet-bloedgevoed of had-
den eieren terwijl An. funestus overwe-
gend niet bloedgevoed waren. 

Vervolgens werd onderzocht of geraf-
fineerde rietsuiker (sacharose) vervangen 
kon worden door lokaal beschikbare me-
lasse als substraat voor de productie van 
CO2 om malariavectoren te lokken. De 
afgiftesnelheid van CO2 en de vangst van 
An. gambiae-muggen nam gelijkmatig 
toe met de verhoging van de hoeveel-
heid gefermenteerde melasse tot een 
optimale verhouding van melasse en 
droge gist bereikt werd. De aantrekking 
van An. gambiae-muggen door CO2 gepro-
duceerd door fermentatie van melasse 
werd aanzienlijk verbeterd door toevoe-
ging van de Mbita-blend (bestaande uit 
ammoniak, L-lactic acid, tetradecanoic 
acid en 3-methyl-1-butanol). Significant 
meer An. gambiae s.l.-muggen reageerden 
op de Mbita-blend aangevuld met CO2 
geproduceerd door het fermenteren van 
500 g melasse in vergelijking met 250 g 
sucrose of 250 g melasse. Resultaten voor 
An. funestus, Culex en andere Anopheles-
muggensoorten waren vergelijkbaar. CO2 
geproduceerd uit melasse resulteerde 
in opvallend hoge vangsten van bloed-
gevoede An. gambiae s.l. en An. funestus-
muggen. 

Uiteindelijk werd onderzocht of lo-
kaal beschikbare weefsels soortgelijke 
of efficiëntere afgiftematrices kunnen 
vormen voor synthetische lokgeuren 
voor malariavectoren, in vergelijking met 
nylon. Muggenvallen met IB1-lokgeur 
geïmpregneerd op polyester, katoen en 
cellulose + poly-acrylaat vingen aan-
zienlijk meer An. gambiae sensu stricto 
muggen dan IB1 geïmpregneerd op nylon 
in semiveld-experimenten. An. gambiae 
s.l.-vrouwtjes reageerden sterker op met 
IB1 geïmpregneerd polyester, katoen 
en cellulose + polyacrylaat materialen 
ten opzichte van nylon. Terwijl met IB1 

geïmpregneerd cellulose + poly-acrylaat 
textiel het meest aantrekkelijk was voor 
An. funestus-vrouwtjes, was met IB1 ge-
impregneerd katoen het meest aantrek-
kelijk voor Culex-muggen. 

De belangrijkste conclusies uit dit 
proefschrift zijn: (1) Met lokgeur geïm-
pregneerde nylon strookjes behouden 
hun aantrekkelijkheid voor gastheerzoe-
kende malariavectoren voor meer dan 
een jaar na impregnatie wanneer ze een-
maal per week gebruikt worden; (2) Bac-
teriële activiteit is verantwoordelijk voor 
de productie van geurstoffen die betrok-
ken zijn bij de langdurige aantrekkelijk-
heid van geïmpregneerde nylon strookjes 
en daarom is een frequente herbehan- 
deling van de strookjes niet noodzakelijk; 
(3) Aantrekkelijkheid van IB1 geïmpreg-
neerde nylon strookjes voor An. gambiae 
s.l. is vergelijkbaar met die van humane 
geurstoffen in vivo en kan gebruikt 
worden om een mens te vervangen in 
muggenvallen zoals de CDC lichtval + 
klamboe-combinatie; (4) Zowel visuele en 
olfactorische signalen zijn nuttig bij het 
manipuleren van gastheerzoekgedrag 
van muggen en de interactie tussen de 
twee signalen kan een meer robuust en 
betrouwbaar gereedschap bieden voor de 
bemonstering van malariamuggen en an-
dere vectoren; (5) Synthetische lokgeuren 
kunnen verbeterd worden om muggen 
van verschillende fysiologische status te 
vangen, zoals niet-bloedgevoede, bloed-
gevoede en eidragende muggen; (6) Naast 
nylon kunnen lokaal beschikbare en re-
gelmatig gebruikte weefsels ook dienen 
als efficiënte en duurzame substraten 
voor het afgeven van synthetische mug-
genlokstoffen. 

Naast de synthetische lokgeur zelf, 
dienen geschikte ontwerpen van mug-
genvallen onderzocht te worden. Wan-
neer dergelijke nieuwe instrumenten 
beschikbaar zijn, kan de mogelijkheid 
van grootschalige toepassing in diverse 
epidemiologische situaties overwogen 
worden. Dit zou het aantal malariamug-
gen, de frequentie waarmee mensen 
gebeten worden en de intensiteit van 
Plasmodium-transmissie verminderen. 
Als gevolg daarvan zouden de morbidi-
teit, mortaliteit en sociaal-economische 
verliezen veroorzaakt door malaria en 
andere door muggen overgebrachte ziek-
ten op de mens verminderd worden. 


