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Samenvatting

Planten vormen de basis van complexe ecologische levensgemeenschappen, be -
staan de uit soorten van diverse trofische niveaus zoals plantenetende insecten

en mijten, plant pathogene micro-organismen, bestuivers, parasitoïden en preda-
toren. Insectenvraat en ziektes veroorzaakt door plant pathogenen leiden tot ingrij -
pende veranderingen in het metabolisme van een plant, met mogelijke gevolgen voor
de hele levensgemeenschap rondom de plant. De moleculaire mechanismen van
plant-afweerreacties alsmede de consequenties van deze reacties voor interacties
met andere organismen zijn onderwerpen die tegenwoordig volop in de belang-
stelling staat binnen het onderzoeksveld van plant-herbivoor relaties.

In het onderzoek beschreven in dit proefschrift heb ik me gericht op ecologische
relaties zoals die voorkomen binnen een simpele levensgemeenschap van plant
parasieten op de gecultiveerde tomaat (Solanum lycopersicum). Voor mijn experi-
menten heb ik gebruik gemaakt van drie soorten herbivoren en een pathogeen: (1) de
specialistische tomatenroestmijt (Aculops lycopersici); (2) the generalistische bonen-
spintmijt (Tetranychus urticae); (3) de specialistische invasieve spintmijt (Tetranychus
evansi) en (4) de plant pathogeen Pseudomonas syringae pv. tomato (Pst).

In het eerste deel van dit proefschrift heb ik onderzocht hoe tomatenplanten rea-
geren op herbivorie door roestmijten. In verdediging van tomaat tegen plagen en
ziekten spelen twee hormonen een belangrijke rol: jasmonzuur en salicylzuur en het
is bekend dat deze twee hormonen een negatief effect op elkaar hebben. Net als
bonenspintmijten bleken roestmijten de productie van jasmonzuur te stimuleren.
Echter, in tegenstelling tot bonenspintmijten die ook de bijbehorende jasmonzuur-
gereguleerde 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 plaats -
vindt downstream van de productie 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 spintmijt-geïnduceerde jasmonzuurrespons juist
onderdrukt werd in planten met beide soorten mijten. Ook zagen we dat in salicyl -
zuur-deficiënte nahG tomaten suppressie van de spintmijt-geïnduceerde jasmon -
zuurrespons 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
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tomaat onderdrukken, onafhankelijk van salicylzuur, terwijl in bladeren geïnfesteerd
met beide soorten mijten de gecombineerde salicylzuurrespons de reden is voor de
onderdrukking van de jasmonzuurrespons.

In het tweede deel van dit proefschrift heb ik me gericht op de gevolgen van roest-
mijt-geïnduceerde veranderingen in de plant voor twee natuurlijke concurrenten van
de roestmijt: de bonenspintmijt T. urticae en de plant pathogeen Pst. Spintmijten
bleken meer eitjes te leggen op tomaten die in aanwezigheid van roestmijten, maar
dit effect werd niet gevonden op de jasmonzuur-deficiënte tomaten mutant def-1 en
ook niet op planten van het transgene genotype prosys+, die een sterkere jasmon -
zuurrespons vertonen in reactie op herbivorie. Uit deze resultaten concluderen we
dat spintmijten profiteren van de aanwezigheid van roestmijten vanwege het onder-
drukken van jasmonzuur verdediging door laatstgenoemde. Dit resultaat zou kunnen
verklaren waarom op tomatenplanten 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 wild-type als verdedigingloze def-1 planten denken we dat dit
effect veroorzaakt wordt directe competitie van spintmijten op roestmijten. Uit aan-
vullende experimenten bleek dat roestmijten de groei van de bacterie Pst remmen in
wild-type, maar niet in nahG tomaten. Dit resultaat laat zien dat Pst last heeft van
sali cylzuur geïnduceerd door roestmijten.

HOOFDSTUK 4 beschrijft resultaten van tomaten microarray-experimenten, die zijn
uitgevoerd om transcriptionele veranderingen na vraat door de twee verdediging -
onder drukkende soorten T. evansi en A. lycopersici met elkaar te kunnen vergelijken.
Het bleek dat T. urticae en A. lycopersici een vergelijkbaar aantal genen reguleerden,
terwijl T. evansi veel (ca. 8×) minder genen reguleerde. De mechanismen die verant-
woordelijk zijn voor dit verschil moeten in vervolgonderzoek worden opgehelderd.

Een opvallend verschijnsel dat optreedt na herbivorie door roestmijten is het
omvallen van de trichomen. In het derde deel van dit proefschrift hebben we de con-
sequenties van dit verschijnsel voor biologische bestrijding onderzocht. Ondanks dat
roofmijten zich beter konden vestigen op planten waar roestmijten opzaten,
waarschijnlijk doordat ze minder gehinderd werden door de trichomen, bleek biolo-
gische bestrijding niet goed te werken. We denken dat dit komt omdat teveel roest-
mijten 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 vereist meer onderzoek. 

Tenslotte, zoals beschreven in HOOFDSTUK 6, is het genoom van de roestmijten in
kaart gebracht. Dit is een eerste stap naar het identificeren van kandidaat effector
eiwitten die mogelijk een rol spelen in het onderdrukken van de tomaten verdediging
door roestmijten en het omvallen van de trichomen.

172

SAMENVATTING

JorisGlas-samenvatting_Gerben-chap2.qxd  26/05/2014  00:35  Page 172


