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Summary

THE SALIVARY PROTEOME OF TETRANYCHUS URTICAE : KEY TO

ITS POLYPHAGOUS NATURE?

The two-spotted spider mite Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) is an
extremely polyphagous herbivore. This tiny crop pest has been recorded on
over 1100 host plant species belonging to 140 different families, while her-
bivores are generally specialized in feeding on a limited number of  hosts.
This is due to elaborate plant defenses, which may be diverse and lineage-
specific and which subvert the performance of  attackers (Chapter 1). Next
to the production of  toxic components or the activation of  a controlled cell
death, plants can produce alarm signals which attract the natural enemies
of  the herbivore. Tetranychus urticae, however, appears to be capable to deal
with many of  the plant secondary metabolites. The same mechanisms also
predisposed spider mites to develop resistance against several acaricides.
Detoxification mechanisms are not the only adaptation at the basis of  the
broad host range of  T. urticae. Indeed, it has been shown that spider mites
are able to interfere with plant defense activation. Such defense manipula-
tion has also been described for pathogens, nematodes and herbivorous
insects and is mediated by so-called ‘effector’ proteins. These include all
proteins or small molecules which are secreted by pathogens or herbivores
and which alter the structure or function of  the host cell. The aim of  this
PhD study is to investigate the role of  the salivary components of  T.
urticae, notably effectors, during the interaction with its many host plants.

In Chapter 2, we predicted the effector composition of  T. urticae and T.
evansi secretions using a strategy based on a bio-informatics pipeline, cou-
pled to a gnathosoma-specific expression analysis (qPCR). Some of  the
identified proteins indeed had an effect on the defense response of  the host
plant and on spider mite performance.

In Chapter 3, the secreted saliva of  T. urticae lines adapted to various
host plants was investigated using nano-LC-MS/MS (proteomics analysis).
The list of  identified proteins was compared with RNAseq data of  mite
proterosoma, which is the head region harboring the salivary glands. As
such, some contaminating proteins could be identified. The obtained list of
about 90 proteins comprises several putative digestive enzymes and, more
importantly, many proteins which do not show resemblance to other known
proteins. To verify the expression localization of  some candidate salivary
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protein genes, whole-mount in situ hybridizations were performed. Most of
the tested genes were indeed expressed in the salivary glands, and a ‘divi-
sion of  labor’ between two different salivary gland types was evident. The
elucidation of  the salivary protein repertoire can help in the development
of  spider mite-resistant crops since they are critical for the identification of
plant resistance and susceptibility genes.

The proteomics analysis in Chapter 3 revealed that the production of
some salivary proteins is highly dependent on the host plant to which T.
urticae is adapted. This observation was further substantiated in Chapter 4
by complementing the host specific proteomics data with gene expression
data (micro-array) of  the mite lines adapted to the different host plants. The
discovery of  host-dependent expression of  some salivary protein genes is an
important step in functional validation since effectors often have a highly spe-
cific mode of  action. In addition, the occurrence of  the identified T. urticae
salivary proteins in the proteomes of  the related species T. evansi and T. lin-
tearius was studied using an OrthoMCL analysis. These two mite species are
specialists on Solanaceae and Ulex respectively. By comparing the (predicted)
salivary protein composition of  these three species with a highly different
number of  potential hosts, we hoped to discover adaptations to polyphagy.
Tetranychus urticae secretions were again analyzed using nano-LC-

MS/MS, but this time the focus was on endogenous peptides present in the
saliva. One family of  spider mite specific salivary proteins appeared to be of
high interest and was subjected to further research: the ‘Secreted HOst-
responsive protein of  Tetranychidae’ (SHOT) family. This family is
expanded in T. urticae, while homologs do not occur in other organisms
except for related spider mite species. In addition, the expression of  some
SHOTmembers was highly dependent on the host plant on which T. urticae
had been feeding. Induction was noticeable within a few hours after host
plant transfer. This salivary protein family is discussed in Chapter 5, while
also their occurrence in other mite species was investigated and linked to
the host range of  these species.

In Chapter 6, the findings from the other chapters are linked with each
other and discussed in the context of  the biology of  T. urticae. In addition,
the development of  mite-resistant crops, using (modified) R and S genes, is
discussed.
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Samenvatting

HE T S P E E K S E L P RO T E O O M VA N TE T R A N YC H U S U RT I C A E :
S L E U T E L TO T Z’N P O LY FAG E A A R D?

De spintmijt Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) is een extreem
polyfage herbivoor. Deze minuscule landbouwplaag werd reeds
waargenomen op zo’n 1100 verschillende planten, behorend tot wel 140
families. Over het algemeen zijn herbivoren aangepast aan een beperkt aan-
tal plantensoorten. Dit komt doordat deze primaire producenten zich met
een gans arsenaal aan verdedigingsmechanismen verweren tegen belagers
(Hoofdstuk 1). Naast de productie van gifstoffen en het activeren van
gecontroleerde celdood kunnen ook alarmsignalen worden afgegeven door
de plant die natuurlijke vijanden van de herbivoor aantrekken. Tetranychus
urticae blijkt echter uitstekend in staat te zijn om diverse plantaardige gif-
stoffen onschadelijk te maken. Diezelfde mechanismen spelen ook een rol bij
het ontstaan van resistentie tegen synthetische gifstoffen, ingezet ter
bestrijding van de spintmijt (acariciden). Dat deze detoxificatie-mechanis-
men waarschijnlijk niet de enige aanpassing zijn die aan de basis liggen van
het brede gastheerspectrum van T. urticae blijkt uit het feit dat spintmijten
ook in staat zijn de afweerrespons van planten te onderdrukken. Met name
geïnjecteerde componenten uit het speeksel zouden hier verantwoordelijk
voor zijn. Het ondermijnen van de planten-afweerrespons wordt ook bij
pathogenen, nematoden en herbivore insecten teruggevonden. De compo-
nenten worden ‘effectoren’ genoemd, en omvatten alle eiwitten of  kleine
moleculen die door pathogenen of  herbivoren gesecreteerd worden en die
de functie of  structuur van de gastheercel wijzigen. De centrale onder-
zoeksvraag van deze doctoraatsstudie luidt dan ook als volgt: ‘Welke rol
spelen de speekselcomponenten van T. urticae, in het bijzonder effectoren,
tijdens de interactie met de gastheerplanten?’.

In Hoofdstuk 2 voorspelden we effectoren van T. urticae en T. evansi aan
de hand van een strategie die gebaseerd is op een bio-informatica procedure
gekoppeld aan expressie analyses in geïsoleerde mijten-achterlijven
(qPCR). Enkele geïdentificeerde eiwitten bleken een effect te hebben op de
afweerrespons van de waardplant en op het reproductief  succes van de
mijten die op de plant voeden.

In Hoofdstuk 3 werd het gesecreteerde speeksel van T. urticae lijnen,
aangepast aan verschillende planten, onderzocht door middel van nano-LC-
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MS/MS. De lijst met geïdentificeerde eiwitten werd vergeleken met
expressie-data van de kop-regio, die de speekselklieren bevat. Op deze
manier konden contaminerende eiwitten geïdentificeerd worden. De lijst,
die een 90-tal eiwitten omvat, bevat verschillende vermoedelijke verterings-
en detoxificatie-enzymen, en bestaat verder hoofdzakelijk uit eiwitten
waarover niets geweten is. Vervolgens werd de plaats van expressie van
enkele genen coderend voor kandidaat-speekseleiwitten bepaald aan de
hand van in situ hybridisaties. Het merendeel van de geteste genen bleek
inderdaad in de speekselklieren tot expressie te komen, en een func-
tieverdeling tussen twee types speekselklieren werd waargenomen. Het
beschikbaar stellen van de lijst van speekseleiwitten kan op termijn aanlei-
ding geven tot de ontwikkeling van resistente gewassen vermits hiermee
sleutelelementen in de afweer van planten blootgelegd kunnen worden.

Uit de analyses in Hoofstuk 3 kon worden waargenomen dat de produc-
tie van sommige speekseleiwitten sterk afhankelijk is van de gastheerplant
waaraan T. urticae is aangepast. Dit werd in Hoofdstuk 4 verder statistisch
onderbouwd en bevestigd door expressiedata (micro-array) van de mijten
aangepast aan de verschillende planten. De ontdekking van de gastheer-
afhankelijke expressie van sommige genen coderend voor speekseleiwitten
is een eerste stap richting functionele validatie aangezien effectoren vaak
een zeer specifieke werking hebben. Verder werd de speekselsamenstelling
van de nauw verwante soorten T. evansi, specialist op Solanaceae, en T. lin-
tearius, specialist op Ulex, voorspeld aan de hand van de geïdentificeerde T.
urticae eiwitten (OrthoMCL analyse). Door de speekselsamenstelling van
deze mijten met een sterk verschillende gastheerspectrum te vergelijken
konden we adaptaties aan polyfagie waarnemen.

Het speeksel van T. urticae werd opnieuw geanalyseerd met nano-LC-
MS/MS, maar deze keer lag de focus op endogene peptiden. Eén familie van
spintmijt speekseleiwitten bleek uitermate interessant voor verder onder-
zoek: de ‘Secreted HOst-responsive protein of  Tetranychidae’ (SHOT) fam-
ilie. Deze familie blijkt namelijk sterk geëxpandeerd te zijn in T. urticae, ter-
wijl gelijkaardige eiwitten bij geen enkel ander organisme voorkomen, met
uitzondering van verwante spintmijtensoorten. Bovendien was de expressie
van sommige van de SHOT leden sterk afhankelijk van de gastheerplant
waarmee T. urticae zich voedt. Een extreme inductie na bepaalde gastheer-
transfers was reeds binnen enkele uren duidelijk waarneembaar. Deze fam-
ilie werd in Hoofdstuk 5 besproken, terwijl ook het voorkomen van SHOT
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eiwitten in verwante spintmijten onderzocht werd. Ook hier kwam een
duidelijke link met het gastheer-repertoire naar voren.

In Hoofdstuk 6 worden de bevindingen uit het onderzoek met elkaar
gelinkt en gezamenlijk geïnterpreteerd vanuit de levenswijze van T. urticae.
Tevens wordt het ontwikkelen van spintmijt-resistente gewassen, gebruik
makend van (gemodificeerde) R en S genen besproken.
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