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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 
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een zeer belangrijke plaag bij verschillende 
soorten gewassen op het veld en in  
serres. Spintmijten worden bestreden 
door het aanbrengen van acariciden. Ze 
ontwikkelen zeer snel resistentie tegen 
deze acariciden door hun gunstige levens- 
omstandigheden. Door een gebrek aan 
een cheliceraat modelorganisme, is de 
kennis over de werking van acariciden en 
resistentiemechanismen in de spintmijt 
beperkt, zeker in vergelijking met insecten. 
Recentelijk werd het volledige genoom 
van de spintmijt gesequeneerd wat zorgde 
voor nieuwe en innovatieve technieken 
om resistentie in spintmijten te bestu- 
deren. Sommige van deze technieken 
werden toegepast in dit proefschrift.

In het eerste deel van deze thesis  
onderzocht ik het onbekende werkings- 
mechanisme van etoxazool, hexythia-
zox en clofentezine, acariciden die de 
groei van mijten inhiberen. We maakten 
gebruik van een etoxazool-resistente 
veldstam (EtoxR) die hoge niveaus van 
resistentie vertoonde. Dit is typisch een 
kenmerk van een gemodificeerd doel- 
wit dat resulteert in resistentie. Door  
het kruisen van etoxazool-gevoelige en 
resistente mijten vonden we bewijs van 
een recessieve resistentie dat onder de 
controle stond van één enkel gen. Ver-
volgens hebben we een ‘bulk segregant 
analysis’ mapping-methode ontwikkeld, 
gecombineerd met sequeneringstech- 
nieken met hoge verwerkingssnelheid 
om de genomische locatie betrokken  
bij etoxazoolresistentie te identificeren. 
De resistentie kon gelokaliseerd worden 
tot een kleine regio in het genoom dat 
overeenkwam met het gen chitine  
synthase-1 (CHS-1). Door het analyseren 
van CHS-1-sequenties van geografisch 

afzonderlijke etoxazoolresistente stam- 
men hebben we gevonden dat een enkele 
puntmutatie (I1017F) betrokken was bij 
etoxazoolresistentie. Dit onderzoek is 
uitgebreid en we hebben er hexythiazox 
en clofentezine bij betrokken. Gebaseerd 
op het toxicologisch profiel en het patroon  
van kruisresistentie werd gesuggereerd 
dat deze drie acariciden dezelfde target 
site deelden. We hebben een veldstam 
geïsoleerd met een recessieve, monogene 
resistentie voor deze producten. We heb-
ben onze BSA-analyse lichtjes aangepast 
waarbij we één resistent mannetje ge-
bruikt hebben om onze segregerende  
populatie te starten. Dezelfde locatie in 
het genoom (CHS-1) en dezelfde punt-
mutatie (I1017F) waren betrokken bij 
hexythiazox- en clofentezineresistentie. 
De puntmutatie (I1017F) is gelegen in 
de laatste transmembranaire helix van 
CHS-1 dat vermoedelijk betrokken is bij 
de vorming van poriën en chitine trans-
locatie. Gebaseerd op onze experimenten 
suggereren we dat etoxazole, hexythiazox 
en clofentezine op deze regio binden en 
chitinetranslocatie blokkeren.

In het tweede deel van dit proefschrift 
hebben we de moleculaire mechanismen 
onderzocht van spirodiclofenresistentie 
in twee stammen die genetisch niet 
verwant zijn. We hebben eerst de kruis-
resistentie van een spirodiclofenresis-
tente stam onderzocht op spiromesifen 
en spirotetramaat, producten die deel 
uitmaken van dezelfde chemische groep 
als spirodiclofen. Hoewel de niveaus van 
kruisresistentie laag waren, wezen ze 
op een gemeenschappelijke route van 
detoxificatie. We hebben het volledige re-
sistente acetyl-coA-carboxylase (ACCase) 
gen gesequeneerd waarbij geen gefixeer-
de puntmutaties gevonden werden die de 
sequentie van het eiwit zouden wijzigen. 
Verder werden ook geen wijzigingen in 
expressie niveaus gevonden waardoor 
modificatie van het doelwit kon uitge- 
sloten worden. Er werd een microarray 
ontwikkeld, gebaseerd op de sequentie 
van het volledige spintmijtengenoom, 
om genexpressieniveaus tussen spiro- 
diclofengevoelige (LS-VL) en spirodiclo-
fenresistente (SR-VP en SR-TK) te ver-
gelijken. Desondanks de verschillende 
genetische achtergrond van de spirodi-
clofenresistente stammen, observeerden 
we een gelijkaardige respons van diffe-
rentieel geëxpresseerde genen. De meeste 
van deze genen behoorden tot de klas-
sieke detoxificatiefamilies (P450s, CCEs 
en GSTs). We hebben ons verder gericht 
op het analyseren van de genen met een 
gewijzigd expressieniveau. Door middel 
van kwantitatieve PCR hebben we twee 
P450-genen geïdentificeerd (CYP392E7 en 
E10) die mogelijk betrokken zijn bij het 

metabolisme van spirodiclofen. Via func-
tionele expressie van beide genen zijn we 
te weten gekomen dat enkel CYP392E10 
betrokken was bij het metabolisme van 
spirodiclofen, maar niet van het over-
eenkomstige enol. Het belangrijkste 
reactiemechanisme van CYP392E10 is de 
hydroxylatie van de spirocyclische ring 
van spirodiclofen. We vonden ook dat 
CYP392E10 verantwoordelijk was voor de 
hydroxylatie van spiromesifen. Een rol bij 
het metabolisme van spirotetramaat kon 
niet aangetoond worden. 

Vervolgens hebben we de resultaten 
van de microarray opnieuw bekeken en 
hebben we een CCE (CCE04) met gewij-
zigd expressieniveau verder geanaly-
seerd. Bij het valideren van de micro- 
arrayresultaten met kwantitatieve PCR 
is er een verschil aan het licht gekomen 
tussen de sequentie van het CCE04-gen 
van het genoom en de spirodiclofen- 
resistente stam. Bij het sequeneren van 
het CCE04-gen van de spirodiclofen- 
resistente stam (SR-VP) hebben we twee 
allelen ontdekt: de ene komt overeen met 
de CCE04-sequentie van het London- 
genoom (genaamd London-specifiek  
allel) en de andere met verschillende 
puntmutaties (genaamd SR-VP specifiek 
allel). Het SR-VP-specifiek allel codeert 
voor een eiwit met 31 aminozuur substi-
tuties, in vergelijking met het London-
specifiek allel. Om het aantal kopieën 
van het gen te bepalen, hebben we een 
qPCR uitgevoerd op gDNA van spirodiclo-
fenresistente (SR-VP en SR-TK) en gevoe-
lige (LS-VL en London) stammen, met  
allel-specifieke en niet specifieke (die 
beide allelen zouden amplificeren)  
primers. Kwantitatieve PCR met allel-
specifieke primers onthulden een aan-
rijking van het SR-VP specifieke allel in 
de spirodiclofenresistente stammen. 
Kwantitatieve PCR met de niet-specifieke 
primers toonden echter aan dat er geen 
verschil was in het aantal kopieën en 
RFLP-analyse van haploïde mannetjes gaf 
aan dat genduplicatie kon geëlimineerd 
worden als mogelijk mechanisme.  
Preliminaire functionele expressie- 
experimenten indiceerden dat er kine- 
tische verschillen bestaan tussen beide 
enzymen. Inhibitie-experimenten 
toonden aan dat het SR-VP-specifiek 
enzym minder geïnhibeerd word door 
spirodiclofen. We stellen voor dat het 
resistente CCE04-enzym de hydrolyse 
van spirodiclofen naar zijn actieve 
enol-vorm vertraagd, waardoor CY-
P392E10 de kans krijgt om spirodiclofen 
te metaboliseren.


