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hosts. Interestingly, B. galactopus respond-
ed to volatiles released by P. rapae caterpil-
lars and can distinguish between body 
odours of unparasitized and parasitized 
herbivore hosts. The primary hyperpara-
sitoids were faster in making first contact 
with parasitized caterpillars and spent 
longer mounting time on these hosts. 
Analysis of the headspace of caterpillars 
revealed that parasitoid larvae affect 
the physiology of their herbivore host, 
resulting in altered body odours of the 
caterpillar. Therefore, hyperparasitoids 
are able to use chemical cues that have 
different origins for host searching: plant 
and herbivore odours.

Similar to other higher organism, 
there are diverse micro-organisms (virus-
es, bacteria, fungi) and macro-organisms 
(parasitic worms or parasitic wasps)  
living in or on herbivorous insects. These 
herbivore-associated organisms (HAOs) 
may profoundly affect plant direct and 
indirect responses to herbivory. The 
examples regarding behavioural and 
physiological manipulations of herbivore 
hosts by HAOs are discussed. Some HAOs 
can modulate plant defensive responses 
to their herbivore host through direct 
contact with plant tissues. Whereas 
some other HAOs indirectly affect plant 
responses to herbivory via manipulating 
host feeding behaviours and physi-
ological status. As ‘hidden players’, HAOs 
may also drive plant-insect co-evolution, 
as well as shape the structure of the  
insect community. Particularly, it has 
been shown that the presence of parasi-
toid larvae inside herbivore hosts causes 
differentially expressed defence-related 
genes in plants. The altered plant traits 
further affect ovipostion preferences of 

the diamondback moth Plutella xylostella 
and foraging behaviours of the hyper-
parastioid L. nana. It was suggested that 
the altered plant phenotype induced 
by parasitized caterpillars was due to 
parasitism-induced changes in composi-
tion of caterpillar oral secretions, where 
several herbivore-associated elicitors 
(HAEs) were identified. Since caterpillar 
oral secretions are complex mixtures  
of substances with different origins,  
caterpillar labial saliva was studied for 
its role in plant-insect interactions. Using 
an ablation technique for labial salivary 
glands, the secretion of labial saliva can 
be completely eliminated. The results 
showed that P. xylostella and L. nana can-
not distinguish between plants induced 
by ablated unparasitized or parasitized 
caterpillars and respond to plants in-
duced by ablated caterpillars similarly as 
to undamaged control plants. Plant vola-
tiles induced by ablated or mock-treated 
caterpillars showed quantitative differ-
ences. Moreover, transcripts of genes  
encoding the herbivore-associated elici-
tors β-glucosidase and glucose oxidase 
were differentially regulated in salivary 
glands of parasitized caterpillars com-
pared to unparasitized caterpillars. 
Therefore, the extended phenotype of 
parasitoid larvae that are expressed in 
changes in the saliva of their herbivo-
rous host strongly influence plant trait-
mediated indirect species interactions.

When different hyperparasitoids use 
the same parasitoid host, competitive  
interactions occur. For primary parasi-
toids, it has been suggested that solitary 
species are superior to gregarious species  
in intrinsic competition because of their 
aggressive nature. The intrinsic com-

petition between two primary hyper-
parasitoids, B. galactopus and Mesochorus 
gemellus, was investigated. Remarkably, 
in contrast to what has been reported  
in the literature for primary parasitoids, 
the results of this study showed that the 
gregarious hyperparasitoid B. galactopus 
had a competitive advantage over the 
solitary species M. gemellus.

The outcomes of this thesis contrib-
ute to our understanding of the roles of 
infochemicals in foraging decisions of 
hyperparasitoids. The ecological roles  
of plant volatiles still require further  
investigations in a community-wide  
context. Although parasitoids may affect  
population dynamics of herbivorous 
insects, their presence in herbivores in-
directly influences plant phenotypes and 
thereby result in altered trait-mediated 
indirect interaction networks that attract 
the hyperparasitoid enemies of beneficial 
third trophic level parasitoids. 
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Het Westnijlvirus (WNV) en het chikun-
gunyavirus (CHIKV) zijn twee humaan 
pathogene virussen die hun oorsprong 
vinden in Afrika, en recentelijk grote  
uitbraken hebben veroorzaakt op de  
Europese en Amerikaanse continenten. 
Deze door muggen overgedragen virus-
sen kunnen in mensen respectievelijk 
hersen(vlies)ontsteking en artritis ver-
oorzaken. Om succesvol verspreid te 
kunnen worden, vermenigvuldigen deze 
virussen zich in de mug tot hoge concen-
traties (figuur), zonder ogenschijnlijke 
ziekteverschijnselen te veroorzaken.  
Echter, virusvermenigvuldiging in men-
sen en andere gewervelde dieren wekt 
een sterke antivirale afweer op, gaat  
samen met ziekteverschijnselen en kan 
soms de dood tot gevolg hebben. 

WNV is een flavivirus (familie Flavi- 
viridae, genus Flavivirus) en is onder te 
verdelen in een aantal stammen (of line-
ages). In 1999 werd WNV voor het eerst 
aangetroffen op het Amerikaanse conti-
nent. Een lineage 1 WNV-isolaat begon  
in New York (VS) en verspreidde zich  
al snel over het gehele continent, wat  
resulteerde in de grootste uitbraak  
van hersen(vlies)ontsteking ooit waar- 
genomen. In 2010 kreeg een pathogeen 
lineage 2 WNV-isolaat definitief voet aan 
de grond in Zuid-Europa, waar het sinds-

The four trophic levels 
of the study system 
including the host plant, 
herbivorous caterpillars, 
three parasitoid wasp 
species and two species 
of hyperparasitoid that 
parasitize on the pri-
mary parasitoids.
De vier trofische niveaus 
van het studiesysteem 
met de waardplant, 
plantenetende rupsen, 
drie soorten sluipwes-
pen en twee soorten 
hyperparasitoïden die 
de primaire parasitoïden 
parasiteren.
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dien voor jaarlijkse uitbraken zorgt. Een 
ander flavivirus, Usutuvirus (USUV) heeft 
zich recentelijk gevestigd in Centraal-
Europa. USUV en WNV circuleren beiden 
tussen muggen van het Culex-genus en 
vogels. Naast vogels dragen geïnfecteerde 
muggen beide virussen regelmatig over 
naar mensen en andere gewervelde  
dieren, waarvan de (soms dodelijke)  
gevolgen vooral merkbaar zijn in paarden 
en mensen. USUV en WNV cocirculeren 
in delen van Zuid-Europa, maar alleen 
USUV vertoont regelmatige activiteit in 
Centraal- en Noordwest-Europa. 

Dit proefschrift begint met het onder-
zoeken van de potentiële verspreiding 
van WNV richting Noordwest-Europa 
door te meten hoe effectief de Neder-
landse huissteekmug (Culex pipiens) is 
in de overdracht ervan. Deze resultaten 
werden vergeleken met die van USUV. 
De resultaten laten zien dat Nederlandse 
huissteekmuggen erg goed in staat zijn 
beide pathogene lineage 1 en 2 WNV-
isolaten over te dragen. In tegenstelling 
waren Amerikaanse muggen alleen  
geschikt voor de overdracht van het 
Amerikaanse lineage 1 WNV-isolaat en 
niet het Europese lineage 2 WNV-isolaat. 
Dit impliceert dat specifieke virus-vector-
genotype-genotype-interacties aan dit 
verschil ten grondslag liggen. De eerste 
cellen van de mug die geïnfecteerd 
moeten worden zijn de endotheelcellen 
van de maagwand. Wanneer infectie  
van deze cellen werd omzeild door virus 
direct in het lichaam van de mug te  
injecteren, resulteerde 100% van alle 
virus-vectorcombinaties in een volledige 
infectie die zich door de mug verspreidde 
tot in de speekselklieren. Dit impliceert 
dat de verschillen in ineffectiviteit van  

de geteste mug-viruscombinaties in het 
abdomen veroorzaakt worden. Naast  
WNV bleek de Nederlandse huissteek-
mug ook in staat om USUV effectief over 
te dragen. Beide virussen werden beter 
overgedragen wanneer de geïnfecteerde 
muggen geïncubeerd werden bij hogere 
temperaturen. Bij deze hogere tempera-
turen was USUV effectiever in het infec-
teren van Culex-muggen vergeleken met 
WNV. Deze resultaten kunnen verklaren 
waarom WNV-activiteit vooralsnog  
gelokaliseerd is gebleven in Zuid-Europa. 
Het impliceert ook dat deze virussen zich 
in de toekomst verder zouden kunnen 
verspreiden wanneer de weersomstan-
digheden gunstig zijn. Omdat USUV en 
WNV dezelfde vogelreservoirs en muggen- 
soorten kunnen gebruiken voor hun 
respectievelijke transmissiecycli, maar 
USUV bij hogere temperaturen de vector 
effectiever kan infecteren, heeft USUV 
een potentieel groter bereik dan WNV. 
Daarom kan de prevalentie van USUV als 
voorbode gezien worden voor toekom-
stige WNV-activiteit. Het feit dat muggen 
uit een momenteel WNV-vrije zone (c.q. 
Noordwest-Europa) effectieve vectoren 

voor WNV zijn benadrukt het risico op 
WNV-uitbraken buiten Zuid-Europa en 
accentueert de noodzaak voor goede con-
troles op WNV activiteit en symptoom- 
bewustzijn in de klinieken. 

In tegenstelling tot WNV wordt 
CHIKV (family Togaviridae, genus Alpha-
virus) hoofdzakelijk overgedragen door 
de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) 
en de gelekoortsmug (Aedes aegypti) in 
een transmissiecyclus tussen muggen en 
mensen. Deze respectievelijk Aziatische 
en Afrikaanse muggensoorten waren  
ook de vectoren tijdens recente CHIKV-
uitbraken op het Europese en Ameri-
kaanse continent. De eerste autochtone 
transmissie van CHIKV op het Ameri-
kaanse continent is waargenomen in 
2013. Eind 2014 waren er al meer dan een 
miljoen diagnoses van CHIKV-infecties 
geteld. CHIKV veroorzaakt onder andere 
hoge koorts en hevige gewrichtspijnen. Er 
zijn op dit moment geen vaccins of anti-
virale middelen tegen CHIKV beschikbaar 
terwijl generieke antivirale middelen 
ontoereikend zijn gebleken. Het is daarom 
van belang om nieuwe strategieën te 
ontwikkelen die de transmissiecyclus 

Ontwikkeling van een door muggen overgedragen virusinfectie in de mug. (a) De mug voedt 
zich met bloed van een geïnfecteerde vertebraat. (b) Het virus (in groen) infecteert endotheel-
cellen in de maagwand. (c) Het virus vermenigvuldigt zich in de endotheelcellen. (d) Het virus 
passeert de endotheelcellen en verspreid zich door het lichaam. (e) Het virus infecteert de 
speekselklieren. (f) Tijdens de volgende bloedmaaltijd wordt infectieus speeksel geïnjecteerd 
en de volgende vertebraat geïnfecteerd. Tekening: Jelke Fros
Schematic representation of a mosquito-borne virus-infection in the mosquito vector. (a) The 
mosquito ingests blood from an infected vertebrate. (b) The virus (in green) enters the midgut 
and infects the endothelium cells. (c) Viral replication is established in the midgut endothelium 
cells. (d) Virus escapes into the haemolymph. (e) Dissemination of virus into the salivary glands. 
(f) Infected saliva is injected during a subsequent blood feeding and another vertebrate can be 
infected.
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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-


