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biologische bestrijding van de tulpengal-
mijt tijdens de opslag van tulpenbollen.

In het algemeen kunnen mijn resul-
taten bijdragen tot begrip van de effecten 
van prooirefugia op predator-prooi-
interacties, maar ook op interacties tus-
sen predatoren die niet in staat zijn om 
prooirefugia binnen te dringen en klei-
nere predatoren die dat wel kunnen en 
de refugia zodoende kunnen gebruiken 
voor hun eigen bescherming. De resul-
taten laten zien dat de interactie tussen 
predatoren en hun prooien in refugia niet 
alleen afhangt van het vermogen van 
predatoren om de prooien te lokalise-
ren, maar ook van hun capaciteit om de 
prooirefugia binnen te dringen.
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Bladluizen zijn plaaginsecten voor een 
grote verscheidenheid aan gewassen. 
Ze penetreren de waardplant met hun 
prikkende monddelen om te zoeken naar 
het suikerrijke floëemsap waarmee ze 
zich voeden. Behalve dat ze nutriënten 
aan hun waardplant onttrekken, brengen 
ze vaak plantenvirussen over. Om blad-
luispopulaties en virustransmissie te  
beperken, worden op grote schaal insecti-
ciden gebruikt met vaak nadelige effecten 
op de biodiversiteit. Verbetering van 
waardplantresistentie tegen bladluizen 
zou echter een duurzamere bestrijdings-
strategie kunnen zijn. Planten beschikken 
over veel natuurlijke stoffen, eiwitten en 
morfologische structuren die bescher-
ming bieden tegen herbivore insecten. 
Door beter gebruik te maken van deze 
natuurlijke resistentiemechanismen in 
gewassen, zouden in principe zowel virus-
infecties, bladluispopulaties als insectici-
dengebruik kunnen worden verminderd. 
De genetische en fysiologische processen 
die ten grondslag liggen aan resistentie-
mechanismen tegen bladluizen zijn echter 
grotendeels onbekend, en de identificatie 
van resistente plantlijnen kost veel tijd, 
ruimte en arbeid.

In de laatste jaren is Genome Wide 
Association (GWA) mapping ontwikkeld 
als een nieuwe statistische methode 
om de genetische architectuur van 
planteigenschappen te bestuderen. Het 
principe van GWA mapping is om in een 
genetisch diverse populatie te evalueren 
welke genetische polymorfismen geas-
socieerd zijn met veranderingen in het 

fenotype. Een fenotype kan bijvoorbeeld 
bestaan uit plantresistentie tegen blad-
luizen, uitgedrukt in de grootte van een 
bladluispopulatie. Een significante as-
sociatie tussen de grootte van een blad-
luispopulatie en een single nucleotide 
polymorphism (SNP, een variatie in de 
genetische code van de plant) is een in-
dicatie dat de plantgenen waarmee deze 
SNP verbonden is, de bladluispopulatie 
beïnvloeden. Ondanks de potentie van 
een dergelijke methode, is GWA map-
ping nog nauwelijks gebruikt om genen 
te ontdekken die betrokken zijn bij plan-
tresistentie tegen herbivore insecten. 
Twee grote uitdagingenvan GWA map-
ping in plant-insect studies zijn: (1) de 
fenotypering van grote plantpopulaties, 
en (2) het reduceren van de complexi-
teit van planteigenschappen. Robuuste 
beoordeling van plantresistentie tegen 
insecten vereist zeer gecontroleerde om-
standigheden en tijdrovende metingen 
met meerdere herhalingen per plantlijn. 
Fenotypering van honderden plantlij-
nen, een vereiste voor GWA mapping, is 
daarom vaak de beperkende factor. Ten 
tweede is plantresistentie tegen herbi-
vore insecten vaak een kwantitatieve 
eigenschap, afhankelijk van vele genen 
die ieder slechts een kleine bijdrage le-
veren aan het uiteindelijke fenotype. Dit 
heeft tot gevolg dat GWA mapping een 
kleine kans biedt op het ontdekken van 
causale polymorfismen. Een oplossing 
voor beide problemen is om de efficiëntie 
en de specificiteit van het fenotyperen te 
verbeteren. 

In plaats van het meten van de 
grootte van bladluispopulaties - welke 
het resultaat is van vele resistentieme-
chanismen aan het einde van een lange 
tijdsspanne – zou het continu vastleggen 

van diverse parameters van bladluis- 
gedrag over de tijd een grotere kans ople-
veren om genen te ontdekken. Hiermee 
kan plantresistentie namelijk worden 
ontleed in specifieke deelaspecten, die 
ieder bepaald worden door een kleine set 
genen. Een van de doelstellingen van dit 
proefschrift was daarom om een snelle 
en krachtige fenotyperingsmethode te 
ontwikkelen. Dit werd bewerkstelligd 
met een video-tracking-platform waar-
mee het gedrag van meerdere bladlui-
zen simultaan geregistreerd werd op 
bladponsen. Vergelijking van de geauto-
matiseerde registratie met handmatige 
observaties liet zien dat stilzittende 
bladluizen meestal in het blad aan het 
prikken waren. Door deze correlatie te 
gebruiken, konden verscheidene elemen-
ten van het eetgedrag van bladluizen 
worden gemeten met video-tracking soft-
ware, zoals de tijd die werd besteed aan 
korte prikjes (< 3 min) gerelateerd aan 
penetratie van de epidermis en mesofyl, 
en de tijd besteed aan lange penetraties 
(> 15 min) welke mogelijk te maken heeft 
met floëemopname. Vergelijking met de 
gevestigde ‘electrical penetration graph’ 
(EPG) techniek en gebruikmakend van 
twee planten- en bladluissoorten, werd 
aangetoond dat video-tracking efficiënter 
was in het identificeren van kwantita-
tieve verschillen in plantresistentie, maar 
minder precies dan EPG-opnames.

Het video-tracking-platform werd 
vervolgens gebruikt om het eetgedrag 
van Myzus persicae, de groene perzikluis, 
te meten op een populatie van 350 na-
tuurlijke Arabidopsislijnen waarvan 
214.000 SNPs-gekarakteriseerd waren. 
Het bladluisgedrag werd vervolgens geïn-
tegreerd in een multi-trait GWA mapping 
analyse met in totaal 30 verschillende 
abiotische en biotische stressfactoren, 
inclusief zout, droogte, hitte, de necro-
trofe schimmel Botrytis cinerea, de gene-
ralistische trips Frankliniella occidentalis, 
de specialistische rups Pieris rapae, en 
enkele combinaties van deze factoren. 
Opvallend was de positieve correlatie 
tussen de genoombrede associaties van 
plantresistentie tegen bladluizen en de 
parasitaire plant Phelipanche ramosa. Een 
gemeenschappelijke genetische architec-
tuur tussen deze twee stressresponsen 
zou verklaard kunnen worden door 
het feit dat beide organismen hun voe-
dingstoffen onttrekken uit de vasculaire 
bundel van de waardplant en dat beide 
het planthormoon salicylzuur induceren. 
Daarnaast was er een negatieve correlatie 
van bladluizen en parasitaire planten 
met stressoren die het antagonistische 
planthormoon jasmonzuur induceren, 
zoals B. cinerea en P. rapae. Door alle 30 
planteigenschappen te combineren in 
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één multivariate GWA mapping analyse 
werden meerdere kandidaatgenen in 
kaart gebracht, die mogelijk een rol 
spelen in verscheidene stressresponsen. 
Bovendien werden SNPs gevonden met 
gemeenschappelijke, dan wel antago-
nistische effecten tussen biotische en 
abiotische, en onder- en bovengrondse 
stressoren.

Enkel op basis van het bladluisge-
drag werden twee nieuwe plantgenen 
geidentificeerd die betrokken zijn met 
resistentie tegen bladluizen. Eén daarvan 
is het gen PHLOEM HEAT-RESPONSE LOCUS 
(PHLO). GWA mapping van de totale tijd 
die M. persicae-bladluizen besteedden 
aan korte prikjes (<3 min), onthulde een 
sterke associatie met een polymorfisme 
in PHLO, een gen coderend voor een 
klein heat shock-achtig eiwit met een 
onbekende functie. De naaste homoloog 
van PHLO is RESTRICTED TOBACCO ETCH 
POTYVIRUS (TEV) MOVEMENT 2 (RTM2). 
RTM2 beperkt virustransport door het  
floëem via een nog onbekend mecha- 
nisme. EPG-opnames op mutanten met 
een non-functioneel PHLO-eiwit en na-
tuurlijke plantlijnen met een, op PHLO 
na, identieke genetische achtergrond, 
vertoonden verscheidene effecten op 
bladluisgedrag. Het opvallendste was  
dat PHLO de tijdsduur van floëemop-
name door bladluizen verminderde en  
de tijdsduur van speekselafscheiding  
in het floëem verhoogde. De effecten 
waren met name prominent wanneer 
de planten waren gegroeid onder warme 
omstandigheden (26˚C). Bij die tempera-
tuur was de genexpressie van PHLO hoger 
vergeleken bij 20˚C. PHLO beïnvloedde 
ook andere planteigenschappen. Onder 
warme omstandigheden hadden mu-
tante planten zonder PHLO-eiwitten een 
vertraagde groei van de bloemstengel 

en produceerden ze zaden met een ver-
laagde kiemrust ten opzichte van planten 
met PHLO-eiwitten. Natuurlijke Arabi-
dopsislijnen met het resistente haplotype  
kwamen significant vaker voor in geo- 
grafische regio’s met grote tempera-
tuurfluctuaties. Al deze bevindingen 
suggereren dat PHLO vereist is voor 
plantresistentie tegen zowel bladluizen 
als temperatuurstress. Verdere karak-
terisering van mutanten zonder een 
functioneel PHLO-eiwit liet zien dat PHLO 
waarschijnlijk de doorstroming van het 
floëemsap verhoogt tijdens hittestress 
via een callose onafhankelijk mecha-
nisme. Gebaseerd op de voorspelde eiwit-
structuur, het co-expressienetwerk, en de 
afwezigheid in planten van de Poaceae 
familie die geen floëemeiwitten bezitten, 
wordt verondersteld dat PHLO mogelijk 
een ankereiwit is. Met zijn membraan-
anker en chaperone-achtige domein kan 
PHLO mogelijk floëem-eiwitten verankeren 
aan membraanstructuren aan de zijkant 
van zeefelementen. De verankerde eiwit- 
agglomeraten zouden de stiletpunt van 
de bladluis kunnen inkapselen en het 
voedselkanaal blokkeren. Bovendien zou 
verankering van eiwitten aan weerszijden 
van zeefelementen ervoor kunnen zorgen 
dat minder eiwitten obstakels vormen 
in het lumen van zeefvaten, waardoor 
de doorstroming van het floëemsap ver-
hoogd zou kunnen worden, met name 
tijdens hittestress wanneer er minder 
water beschikbaar is en de hydrostatische 
druk lager is.

Een tweede gen dat met GWA mapping 
van bladluisgedrag werd geïdentificeerd, 
is WRKY22. WRKY22 is een transcriptie-
factor die bekend is om zijn betrokken-
heid bij pathogeen-geïnduceerde immu-
niteit. EPG opnames en bladluispopulatie 
metingen op mutante planten zonder 

functioneel WRKY22-eiwit en planten 
met overexpressie van WRKY22 lieten 
zien dat WRKY22 planten vatbaarder 
maakt voor M. persicae bladluizen via een 
mechanisme in het mesofyl. mRNA- 
sequencing analyse van mutanten zon-
der functioneel WRKY22-eiwit liet zien 
dat WRKY22, na inoculatie met bladlui-
zen, genen onderdrukt die betrokken zijn 
bij het doorgeven van salicylzuur geïndu-
ceerde signalen en genen betrokken bij 
het losser maken van celwanden. Daar-
naast bleek dat, na mechanische stimu-
latie van bladeren door lege klemkooien, 
WRKY22-genen onderdrukt die betrok-
ken zijn bij jasmonzuur-geïnduceerde 
reacties. Gebaseerd op bevindingen uit 
deze en voorgaande studies, wordt ver-
ondersteld dat WRKY22 salicylzuur- en 
jasmonzuursignalen integreert in reactie 
op een breed scala van biotische en abio-
tische stressoren. Door genexpressie van 
WRKY22 te induceren, zouden bladluizen 
mogelijk de verdedigingsmechanismen 
van hun waardplant kunnen manipu- 
leren in hun eigen voordeel.

Ten slotte wordt de parasietachtige 
aard van bladluizen besproken. In tegen-
stelling tot veel andere insecten, gaan 
bladluizen een intieme relatie aan met 
hun waardplant; ze voeden urenlang aan 
één cel (een zeefvatelement) en blijven 
meerdere generaties lang op dezelfde 
waardplant. Dit betekent dat bladluizen 
veel belang hebben bij het intact houden 
van plantencellen en het optimaliseren 
van de nutrientenbeschikbaarheid. Al-
hoewel de meeste studies zich hebben 
gericht op verdedigingsmechanismen in 
planten, zou het waardevol zijn om ver-
der te onderzoeken of en hoe bladluizen 
de fysiologie van waardplanten kunnen 
manipuleren. 


