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Dr. Thomas V.M. Groot (UvA) en Dr. Jan 
van Lent (WUR) hebben een kleine bij- 
drage mogen geven. Naast de redac- 
teuren moeten de coauteurs Valdenice  
M. Novelli, Daniel de Andrade, Laura,  
C. Garita en Aline D. Tassi genoemd wor-
den voor hun inbreng. 

In Europa is het enige virus dat door 
Brevipalpus overgebracht wordt het Orchid 
Fleck Virus (OFV). Door de intensieve in-
ternationale handel in orchideeën is dit 
virus nagenoeg kosmopolitisch geworden. 
CiLV is een Europese IIAI-quarantaine-
organisme, wat betekent dat ieder land in 

de Europese Unie uitroeiingsmaatregelen 
moet nemen bij het aantreffen van het 
virus in teelten of importproducten. De 
bekende Brevipalpus-vectoren van het 
virus komen alle in de EU voor. De groep 
van de huidige, alleen door Brevipalpus 
overgebrachte virussen worden stelsel-
matig als een aparte groep gezien, die 
aangeduid wordt als BTV (Brevipalpus 
Transmitted Viruses). De kennis van 
de overdracht van deze virussen is nog 
beperkt tot een klein aantal Brevipalpus-
soorten, maar als blijkt dat één van de 
virussen ook door een mijt in een ander 

geslacht overgebracht kan worden, dan 
moet BTV opnieuw gedefinieerd worden. 
Dit geeft dan uiteraard verwarring in 
nieuwe publicaties.

Dit boekwerk is vooral van belang 
voor onderzoekers werkzaam in de 
plantenvirologie, mijtenanatomie en 
-morfologie en, in mindere mate, ook 
voor de plantenziektebestrijding, voort-
plantingsbiologie en de studie van de 
waardplantpathogeeninteractie.
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Sabelis

Planten vormen de basis van complexe 
ecologische levensgemeenschappen,  
bestaande uit soorten van diverse  
trofische niveaus zoals plantenetende  
insecten en mijten, plantpathogene  
micro-organismen, bestuivers, parasi- 
toïden en predatoren. Insectenvraat en 
ziektes veroorzaakt door plantpatho- 
genen leiden tot ingrijpende veranderingen 
in het metabolisme van een plant, met 
mogelijke gevolgen voor de hele levens-
gemeenschap rondom de plant. De mole-
culaire mechanismen van plantafweer- 
reacties alsmede de consequenties van 
deze reacties voor interacties met andere 
organismen is een onderwerp dat tegen-
woordig volop in de belangstelling staat 
binnen het onderzoeksveld van plant-
herbivoorrelaties.

In het onderzoek beschreven in dit 
proefschrift heb ik me gericht op eco-
logische relaties zoals die voorkomen 
binnen een simpele levensgemeenschap 
van plantparasieten op de gecultiveerde 
tomaat (Solanum lycopersicum). Voor mijn 
experimenten heb ik gebruik gemaakt 
van drie soorten herbivoren en een pa-
thogeen: (1) de specialistische tomaten-
roestmijt (Aculops lycopersici); (2) the ge-
neralistische bonenspintmijt (Tetranychus 
urticae); (3) de specialistische invasieve 
spintmijt (Tetranychus evansi) en (4) de 
plantpathogeen Pseudomonas syringae  
pv. tomato (Pst). 

In het eerste deel van dit proefschrift 
heb ik onderzocht hoe tomatenplanten 
reageren op herbivorie door roestmij-
ten. In verdediging van tomaat tegen 
plagen en ziekten spelen twee hormo-
nen een belangrijke rol: jasmonzuur en 

salicylzuur. Het is bekend dat deze twee 
hormonen een negatief effect op elkaar 
hebben. Net als bonenspintmijten bleken 
roestmijten de productie van jasmon-
zuur te stimuleren. Echter, in tegenstel-
ling tot bonenspintmijten die ook de 
bijbehorende jasmonzuurgereguleerde 
verdedigingsrespons induceerden, deden 
roestmijten dit niet. Uit dit resultaat  
concluderen we dat roestmijten de  
jasmonzuurrespons van tomaat kunnen 
onderdrukken, en het is aannemelijk 
om te denken dat deze onderdrukking 
plaatsvindt downstream van de pro- 
ductie van jasmonzuur.  

Verder bleek dat zowel roest- als 
spintmijten een sterke salicylzuur- 
afhankelijke respons induceerden, en 
deze respons bleek dubbel zo sterk in de 
aanwezigheid van beide soorten mijten, 
terwijl de spintmijtgeïnduceerde jas-
monzuurrespons juist onderdrukt werd 
in planten met beide soorten mijten. Ook 
zagen we dat in salicylzuurdeficiënte 
nahG-tomaten suppressie van de spint-
mijtgeïnduceerde jasmonzuurrespons 

vaak niet meer significant was terwijl 
roestmijten alleen, in tegenstelling tot 
spintmijten alleen, ook in nahG-tomaten 
geen jasmonzuurrespons induceerden. 
Uit deze resultaten concluderen we dat 
roestmijten de jasmonzuurrespons van 
tomaat onderdrukken, onafhankelijk 
van salicylzuur, terwijl in bladeren ge-
infesteerd met beide soorten mijten de 
gecombineerde salicylzuurrespons de 
reden is voor de onderdrukking van de 
jasmonzuurrespons.

In het tweede deel van dit proef-
schrift heb ik me gericht op de gevolgen 
van roestmijtgeïnduceerde veranderin-
gen in de plant voor twee natuurlijke 
concurrenten van de roestmijt: de bonen-
spintmijt T. urticae en de plantpathogeen 
Pst.-spintmijten bleken meer eitjes te 
leggen op tomaten die in aanwezigheid 
van roestmijten, maar dit effect werd niet 
gevonden op de jasmonzuurdeficiënte  
tomatenmutant def-1 en ook niet op 
planten van het transgene genotype 
prosys+, die een sterkere jasmonzuur-
respons vertonen in reactie op herbivorie. 
Uit deze resultaten concluderen we dat 
spintmijten profiteren van de aanwezig-
heid van roestmijten vanwege het on-
derdrukken van jasmonzuur verdediging 
door laatstgenoemde. Dit resultaat zou 
kunnen verklaren waarom op tomaten-
planten in het veld aantastingen met 
roestmijten vaak worden gevolgd door 
infecties met spintmijt. 

Spintmijten bleken op hun beurt de 
groei van roestmijten te remmen, en 
omdat dit gebeurde op zowel wildtype 
als verdedigingloze def-1-planten denken 
we dat dit effect veroorzaakt wordt door 
directe competitie van spintmijten op 
roestmijten. Uit aanvullende experimenten 
bleek dat roestmijten de groei van de 
bacterie Pst remmen in wildtype, maar 
niet in nahG-tomaten. Dit resultaat laat 
zien dat Pst last heeft van salicylzuur  
geïnduceerd door roestmijten. 

Ik beschrijf resultaten van tomaten-
microarray-experimenten, die zijn uit- 
gevoerd om tomaat transcriptionele  
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veranderingen na herbivorie door de 
twee verdediging onderdrukkende soorten 
T. evansi en A. lycopersici met elkaar te 
kunnen vergelijken. Het bleek dat  
T. urticae en A. lycopersici een vergelijk- 
baar aantal genen reguleerden, terwijl  
T. evansi veel minder genen reguleerde 
(ca. 8 keer minder). De mechanismen die 
verantwoordelijk zijn voor dit verschil 
moeten in vervolgonderzoek worden  
opgehelderd.

Een opvallend verschijnsel dat op-
treedt na herbivorie door roestmijten is 
het omvallen van de trichomen. In het 
derde deel van dit proefschrift hebben 
we de consequenties van dit verschijnsel 
voor biologische bestrijding onderzocht. 
Ondanks dat roofmijten zich beter konden 
vestigen op planten waar roestmijten op-
zaten, waarschijnlijk doordat ze minder 
gehinderd werden door de trichomen, 
bleek biologische bestrijding niet goed te 
werken. We denken dat dit komt omdat  
teveel roestmijten nog bescherming 
zoeken tussen de trichomen die nog niet 
zijn omgevallen. Waarom roestmijten  
de trichomen laten omvallen en hoe dit  
precies werkt is nog onduidelijk en ver-
eist meer onderzoek. 

Tenslotte is het genoom van de roest-
mijten in kaart gebracht. Dit is een eerste 
stap naar het identificeren van kandi-
daateffectoreiwitten die mogelijk een  
rol spelen in het onderdrukken van de 
tomatenverdediging door roestmijten en 
het omvallen van de trichomen. 

The role of horizontally transferred  
genes in the xenobiotic adaptations of 
the spider mite Tetranychus urticae

Nicky Wybouw, Universiteit van Amsterdam, 

promotiedatum: 9 oktober 2015, promotoren: 

Peter van Tienderen & Luc Tirry

Geleedpotige herbivoren hebben een  
grote diversiteit aan mechanismen ont-
wikkeld om zich te wapenen tegen plant-
toxines. Moleculair onderzoek naar deze 
mechanismen heeft zich echter hoofdza-
kelijk toegespitst op herbivore insecten, 
waarbij de unieke strategieën van andere 
arthropoden (zoals mijten) genegeerd 
werden. Gebruikmakend van het recent 
ontcijferd genoom van de bonenspint-
mijt (Tetranychus urticae) werd in dit werk 
de genetische basis van bepaalde detoxi-
ficatie routes in spintmijten geanalyseerd.

De interactie tussen spintmijten  
en cyanogene planten is onderzocht. 
Cyanogenese is een wijdverspreid ver-
dedigingssysteem in planten dat toxisch 
cyanide produceert om herbivoren af 
te weren. Het ontgiften van cyanide via 

β-cyanoalaninesynthase-activiteit is 
één van de gesuggereerde detoxificatie-
mechanismen in arthropoden, hoewel 
de precieze identiteit van dit enzym en 
de distributie binnenin de Arthropoda 
onduidelijk bleef. In deze thesis toonde 
genexpressie-analyse in T. urticae aan dat 
de expressie van twee horizontaal ge-
transfereerde genen geïnduceerd was  
na adaptatie tot een cyanogene bonen-
cultivar. Functionele expressie wees uit 
dat de twee T. urticae genen codeerden 
voor een β-cyanoalaninesynthase en 
een cyanase-enzym die respectievelijk 
cyanide en cyanaat (CNO-) omzetten tot 
β-cyanoalanine en ammonium. Verwante 
homologen van het horizontaal getrans-
fereerde β-cyanoalanine-synthase-gen 
werden ook teruggevonden bij Lepidoptera, 
terwijl enkel mijten een cyanase-gen  
in hun genoom herbergden. Alhoewel  
cyanase een tweede detoxificatieroute 
kan vormen in spintmijten, duidden  
genexpressiepatronen aan dat cyanase  
eerder bijdraagt tot het reguleren van  
het aminozuurmetabolisme. Dit werk  
demonstreerde dat een horizontale 
transfer van een bacteriaal gen aan de 
basis lag voor de unieke metabolische 
capaciteit van bepaalde arthropoden om 
cyanide te ontgiften.

Het transcriptoom van T. urticae 
werd bestudeerd in spintmijtpopulaties 
die geadapteerd werden op tomaat en 
in stammen die resistent waren tegen 
verschillende acariciden. Op basis hier-
van werden de transcriptiepatronen 
van klassieke detoxificatie-genfamilies 
in T. urticae in kaart gebracht. Deze ver-
toonden een opmerkelijke inductie van 
transcriptie bij chemische stress. Daar-
naast vertoonden genen van families, die 

niet eerder in verband werden gebracht 
met detoxificatie, ook een opmerkelijke 
inductie van expressie. Deze genen co-
deerden onder andere voor lipocalines 
en transporteiwitten van de ‘Major Faci-
litator’-superfamilie die respectievelijk 
toxines kunnen binden en transporteren. 
Tenslotte werd ook een sterke transcrip-
tionele respons waargenomen in hori-
zontal getransfereerde genen die coderen 
voor intradiol ring-splitsende dioxyge- 
nasen. Fylogenetische analyse van deze 
nieuwe genfamilie identificeerde mi-
crobiële plantpathogenen als potentiële 
donororganismen die deze dioxygenases 
produceren om planttoxines te meta- 
boliseren. De transcriptionele modificaties 
in het xenobiotisch metabolisme van aan 
tomaat geadapteerde mijten vertoonden 
een treffende gelijkenis met die in aca-
ricide resistente mijtenstammen. Deze 
gecorreleerde transcriptionele responsen 
ondersteunen het theorema dat polyfage 
herbivoren hun enzymatisch potentieel 
waarmee ze planttoxines onschadelijk 
maken ook inzetten om synthetische 
acariciden te ontgiften.

Bovendien demonstreerde transcrip- 
toomanalyse van tomaten geïnfecteerd 
met tomaat geadapteerde en niet- 
geadapteerde mijtenpopulaties dat  
T. urticae niet enkel in staat is om zijn 
detoxificatiecapaciteit te verhogen, maar 
ook het vermogen kan verwerven om de 
toxine productie in planten te vermin- 
deren door manipulatie van de fysiologie 
van de plant.

Ten slotte worden de bevindingen 
omtrent horizontale gentransfer in spint-
mijten geïncorporeerd in een algemeen 
overzicht. In dit overzicht wordt geargu-
menteerd dat de selectie voor arthropode 
herbivorie versneld wordt door de hori-
zontale transfer van nieuwe genen en de 
metabolische capaciteiten waarvoor ze 
coderen.

Chasing sympatric speciation – The  
relative importance and genetic basis  
of prezygotic isolation barriers in  
diverging populations of Spodoptera 
frugiperda
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Soortvorming vindt plaats als genetische 
uitwisseling tussen groepen van indivi-
duen van een soort zodanig gereduceerd 
wordt dat de genetische verschillen die  
in de loop van de tijd geaccumuleerd  
zijn leiden tot reproductieve isolatie. De 
duidelijkste oorzaak van een verminde-
ring van genetische uitwisseling is als 


