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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. 
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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.
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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 
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populaties door geografische barrières 
worden gescheiden, dus allopatrische 
soortvorming. Echter, genetische uitwis-
seling tussen individuen kan ook vermin-
deren zonder geografische barrière, in 
sympatrie, bijvoorbeeld als individuen 
binnen een populatie van verschillende 
voedselbronnen gaan eten. Differentiatie 
in voedingsgedrag is bijvoorbeeld gevon-
den in herbivore insecten, die zich op 
verschillende waardplanten kunnen  
ontwikkelen, en in cichlidevissen die  
verschillende prooien eten. Het is niet erg 
waarschijnlijk dat één specifieke factor 
een zodanige reductie in genetische uit-
wisseling kan veroorzaken dat reproduc-
tieve isolatie ontstaat. Waarschijnlijk 
zorgen meerdere factoren, zoals voe-
dingsgedrag en paringsgedrag, samen en 
in interactie met elkaar voor een zodanige 
reductie in genetische uitwisseling dat 
reproductieve isolatie ontstaat. Bepalen 
welke factoren tot sympatrische soort-
vorming kunnen leiden, en hoe deze fac-
toren interacteren, is de huidige uitda-
ging om te begrijpen wanneer en onder 
welke omstandigheden sympatrische 
soortvorming kan plaatsvinden.

Dit proefschrift beschrijft de mecha- 
nismen van drie prezygotische isolatie-
barrières in het rijst- en maisras van 
de nachtvlinder Spodoptera frugiperda 
om hun onderlinge interacties en bij-
drage aan sympatrische soortvorming 
te bepalen. Allereerst wordt de rol van 
waardplantdifferentiatie als isolatiebar-
rière tussen de twee rassen onderzocht. 
Een samenvatting wordt gegeven van de 
verschillen tussen de twee rasssen in het 
gebruik van voedselplanten, met name 
ovipositievoorkeur van de volwassen 
vrouwtjes, de acceptatie van verschil-

lende planten door de rupsen, de keuze 
van rupsen voor bepaalde planten en de 
vruchtbaarheid van de twee rassen op de 
verschillende planten. Alleen ovipositie-
voorkeur van de vrouwtjes bleek consis-
tent te verschillen tussen de twee rassen 
in de verschillende experimentten die 
werden uitgevoerd. Voorts wordt een  
populatie-genetisch onderzoek beschre-
ven aan S. frugiperda-populaties verza-
meld van maisvelden, rijstvelden en 
wilde grassen van acht locaties in Argen-
tinië, Brazilië en Paraguay. Deze analyse 
laat zien dat waardplantdifferentiatie 
alléén niet de genetische variatiepatronen 
tussen de twee rassen kan verklaren en 
dat derhalve andere factoren de geneti-
sche differentiatie handhaven. Daarom 
stellen wij voor om deze rassen niet 
(gastheer)rassen te noemen, zoals tot 
nog toe gebruikelijk was, maar (gastheer)
vormen.

In het tweede deel van dit proefschrift 
analyseer ik de differentiatie in seksuele 
communicatie tussen de twee rassen.  
We onderzochten of de seksferomoon-
verschillen tussen de twee rassen in  
Florida tot rasspecifieke responsen van 
de mannetjes leiden. Dit blijkt niet het 
geval te zijn, hoewel we wel rasspeci- 
fieke verschillen in aantrekking tot  
een belangrijke feromooncomponent  
(Z7-12:OAc) vonden. Habitat bleek ook  
de mannelijke respons te beïnvloeden, 
wat een interactie tussen planten- en 
seksferomoonstoffen suggereert. We 
ontrafelen rasspecifieke van geografische 
variatie in de seksuele aantrekking van 
mannetjes door dezelfde experimenten te 
doen in Canada, North Carolina, Florida, 
Puerto Rico, Peru en Argentinië. Uit deze 
studie blijkt dat de respons van mais-
rasmannetjes verschilt tussen gebieden, 
terwijl de rijstrasmannetjes geen geogra-
fische variatie vertonen. Ook hier vonden 
we dat de habitat een effect heeft op de 
aantrekking van mannetjes tot de ras-
specifieke lokstoffen; dit suggereert een 
interactie tussen planten- en seksfero-
moonstoffen in de aantrekking van man-
netjes in S. frugiperda.

De derde en meest consistente pre-
zygotische isolatiebarrière tussen de 
twee rassen is allochrone differentiatie, 
dat wil zeggen de rassen verschillen in 
de dagelijkse timing van hun seksuele 
activiteit. De genetische analyse van deze 
isolatiebarrière, in combinatie met de 
feromoondifferentiatie, wordt beschre-
ven door quantitative trait locus (QTL) 
analyse. De voornaamste QTL verklaarde 
een significant deel (19%) van de varian-
tie in circadiane verschuivingen tussen 
de rassen. Het circadiane klokgen vrille 
bevindt zich op dit locus, wat daarmee 
het belangrijkste kandidaatgen is dat aan 

de circadiane rasverschillen ten grond-
slag ligt. Interessant genoeg vonden we 
dat het rasverschil in een van de kritieke 
seksferomooncomponenten zich ook op 
deze genomische locatie bevindt, wat 
suggereert dat feromoondifferentiatie 
en allochrone differentiatie genetisch 
gekoppeld zijn. Verder wordt de annota-
tie van negen genen in het maisras van 
S. frugiperda, die betrokken zijn bij het 
circadiane ritme, beschreven. We hebben 
de exon-intronstructuur van deze genen 
opgehelderd. Vijf van de negen genen 
zijn over meerdere scaffolds verspreid, 
waardoor hun annotatie belangrijk heeft 
bijgedragen tot de assemblage van het  
S. frugiperda-genoom.

In het laatste deel van dit proefschrift 
worden de relatieve bijdrage en moge-
lijke interacties tussen de drie prezy- 
gotische reproductieve isolatiebarrières 
behandeld. De prezygotische timing 
van seksuele activiteiten en de postzy-
gotische hybride steriliteit in dochters 
van paringen tussen rijstvrouwtjes en 
maismannetjes zijn waarschijnlijk de 
belangrijkste bijdragen aan reproductieve 
isolatie tussen de rassen van S. frugiperda. 
Bovendien is het rijstras waarschijnlijk 
het oorspronkelijke ras en het maisras 
het afgeleide ras, omdat het rijstras gene-
tisch diverser is, een bredere feromoon-
respons laat zien en vaker voorkomt op 
andere waardplanten dan de ‘typische’ 
kleine grassen. De evolutionaire potentie 
van de verschillende isolatiebarrières 
tussen de twee rassen van S. frugiperda 
wordt besproken en ik stel een inter- 
actiemodel voor tussen de verschillende 
prezygotische barrières die de divergentie 
van de twee rassen faciliteren, waarin 
allochrone differentiatie de drijvende 
kracht is in deze interacties. Samen- 
vattend heeft dit promotieonderzoek 
verschillende prezygotische isolatie- 
barrières tussen twee sympatrisch voor-
komende rassen van S. frugiperda in de-
tail bestudeerd, hun mogelijke interacties 
in kaart gebracht, en daarmee belangrijke 
inzichten verschaft in de mechanismen 
die sympatrische soortvorming mogelijk 
maken.
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De bonenspintmijt (Tetranychus urticae) is 
een herbivoor met een enorm breed gast-
plantbereik. Ze zijn economisch gezien 


