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Summary

In CHAPTER 1 I outline the current knowledge on the interaction between plants and
phytophagous pathogens and herbivores. Plants and their attackers have evolved in
close association for hundreds of millions of years. Their evolutionary trajectories
were largely determined by their antagonistic interactions: while plants are equipped
with numerous (defensive) traits that primarily serve to tolerate or withstand micro-
bial and herbivorous attackers in order to not get eaten, these attackers -in turn- are
equipped with traits that allow them to cope with these defenses in order to eat
plants. These interactions may have resulted in co-evolutionary trajectories of spe-
cific traits and their counter-traits.

One important adaptation of pathogens and especially herbivores to plant defen -
ses (toxic compounds) is detoxification. Another way to overcome plant defenses is
by manipulating the host plant’s molecular machinery such that the harmful defense
responses are not properly executed and do not result in (full) resistance. Such molec-
ular sabotage of the host is termed ‘defense suppression’. There is ample literature to
support that various plant-attacking microorganisms (e.g., bacteria, fungi) have
evolved to do so. However, our knowledge on if and how herbivorous arthropods (e.g.,
insects, mites) suppress plant defenses is very limited. Investigating how and to which
extent herbivores manipulate their host plant will help us to better understand which
selective forces drive plant-herbivore interactions. Such knowledge, however, is also
highly valuable for agriculture, as it can help us to improve crop resistance and hence
reduce crop losses due to pests.

The research presented in this thesis is aimed at further elucidating the interaction
between defense-suppressing spider mites (Tetranychus spp.) and their tomato
(Sola num lycopersicum) host plant. Specifically, I have investigated how (at the tran-
scriptional and metabolic level) a cultivated tomato plant responds to suppression of
its defenses by the destructive pest species Tetranychus urticae and Tetranychus
evansi with the aim to genetically alter tomato plants such that defenses against
these herbivores are restored.

Like humans, plants use various hormones to regulate their growth, development,
reproduction, and defense (immune) responses to attackers. With respect to the lat-
ter, the two plant hormones salicylic acid (SA) and jasmonic acid (JA) are crucial for
plant immunity to uphold maximal reproduction across diverse eco-physiological
conditions. In general, defense responses against biotrophic pathogens and (rela-
tively) stationary arthropods (e.g., wingless aphids, and immobile larval stages such
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as those from whiteflies or thrips) are regulated by SA, while defense responses
against necrotrophic pathogens and agile herbivores (e.g., caterpillars, mites, bee-
tles) are mediated by JA. Both hormones mediate the transcription of defense-asso-
ciated genes and thereby the production of toxic compounds and the production of
defensive proteins (among others).

In CHAPTER 2 we sampled natural spider mite populations (T. urticae and T. evansi) in
the field and propagated these in the lab. For T. urticae we fixed the genotypic vari-
ation of hundreds of mites collected from three different host plants in the form of
‘strains’ and tested to which extent mites from these strains (1) induce similar
defenses in tomato, and (2) are affected -in terms of oviposition- by JA-regulated
defenses of tomato. In CHAPTER 2 I report that these strains were markedly different
for these traits. Firstly, we observed that while most strains induce JA defenses,
some strains suppress them. These results show intraspecific variability for the
defense-suppression trait and suggest this trait is not very rare among T. urticae
mites. Secondly, while most strains are sensitive to JA defenses some strains
appeared to be resistant (but resistance was rarer than suppression). Moreover, by
using a Brazilian and Spanish haplotype of T. evansi we confirmed that this sister
species of T. urticae can suppress tomato defenses strongly. Possibly in this species
the suppression trait got to fixation.

In the laboratory we investigated the temporal dynamics of induction and sup-
pression by analyzing the tomato defense response in detail over the whole course
of the infestation, i.e., we monitored concentrations of JA and SA as well as tran-
script abundances of various defense-associated genes, from the start of the infes-
tation until shortly before the infested leaflet died. To do so we used the two T. evan-
si haplotypes, T. urticae Santpoort-2 (an inducer line) and T. urticae Delier-1 (a sup-
pressor line). Although the magnitude of suppression differed, mites from both
species were found to inhibit defenses downstream from JA and SA accumulation
and independent from the antagonistic crosstalk that has often been observed
between the signaling pathways controlled by these hormones. We further demon-
strated that suppression by T. evansi is powerful enough to co-suppress the JA and
SA responses induced by inducer T. urticae mites (from the Santpoort-2 strain) when
these mites share the same leaflet, thereby improving the reproductive performance
of the latter with as much as 45%. Similar suppressor/inducer co-infestation experi-
ments with T. urticae DeLier-1 indicated that these are less potent suppressors of
tomato defenses than T. evansi mites, as they only managed to co-suppress the SA-
responses and had a less dramatic effect on the fecundity of T. urticae inducers (25%
increase).
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In CHAPTER 3 we further investigated the observation that suppressor mites -via the
plant- have a positive effect on the performance of co-occurring inducer mites and
explored possible reciprocal effects of the inducer on the performance of the suppres-
sors. To do so, we non-destructively divided tomato leaflets into three sectors perpen-
dicular to the midvein (tip, middle and bottom) using a thin artificial barrier and infest-
ed the middle and/or tip section with either suppressor (T. evansi) or inducer (T. urticae
Santpoort-2) mites. We analyzed phytohormone and gene transcript levels in each of
the leaflet sectors at different time points after the infestation to determine the spatial
and temporal patterns of defense responses.

Contrary to our expectations, the results indicated that induction of defenses by
spider mites is very local, i.e., mostly restricted to the feeding site. As in CHAPTER 2,
we found that defense suppression often displays itself as non-induction (i.e., not dif-
ferent from the control) or reduced induction (i.e., higher than the control but lower
than the levels induced by T. urticae) of defenses, rather than suppression below con-
trol levels. However, while in CHAPTER 2 we observed that a 4-day period of leaflet
sharing significantly improved the performance of T. urticae, in CHAPTER 3 we observed
that a 2-day period of leaflet sharing did not yield this effect. Given the differences in
the setup of the experiments performed in CHAPTERS 2 and 3, we conclude that induc-
er T. urticae mites can indeed benefit from co-occurring suppressors, but this is not
always or immediately the case and likely depends on the number (or ratio) of induc-
er and suppressor mites, the sequence of their arrival, the time they spend together
on the leaf and possibly their relative position on the leaflet or plant. Moreover, we
observed an intriguing and somewhat puzzling phenomenon: when T. urticae was
introduced adjacent to a T. evansi feeding site, the magnitude of suppression by 
T. evansi increased. This hyper-suppression coincided with the increased expression
of T. evansi salivary effector genes, which encode proteins secreted by mites into their
host to suppress defenses, as well as with an increased reproductive performance of 
T. evansi. This overcompensation response of T. evansi suggests that the mite
responds to nearby competitors by increasing its reproductive output, possibly to
reinforce competitive population growth. Although I believe this overcompensation
comes at a cost, i.e., at the expense of another mite activity or life history trait, we did
not notice such a trade-off. In addition, the signal that elicits this response (either
plant-borne or aerial since mites have practically no eye sight) remains to be identi-
fied. Based on the overcompensation response, however, I do notice that mite ovipo-
sition is a more plastic trait than previously thought.

In CHAPTER 4 we analyzed the bacterial community associated with the T. urticae
DeLier-1 and T. urticae Santpoort-2 mites to investigate if the absence/presence of
these bacteria correlates with suppression and induction of defenses respectively.

325

SUMMARY

BartSchimmel-Summary_Gerben-chap2.qxd  03/10/2016  13:46  Page 325



326

SUMMARY

We found that these two mite strains harbor different bacterial endosymbionts:
DeLier-1 mites contained Wolbachia bacteria, while Santpoort-2 mites contained
Cardinium. In addition, Spiroplasma bacteria were associated with mites from both
strains. Subsequently we treated mites with antibiotics to remove these bacterial
endosymbionts in order to assess their influence on mite performance, on the spider
mite transcriptome and on the induction/suppression of defense responses in toma-
to plants. For DeLier-1 the antibiotics treatments resulted in strains that no longer
carried Wolbachia nor Spiroplasma (W-S-), and strains that no longer contained
Wolbachia but that had retained Spiroplasma (W-S+). For Santpoort-2 the antibiotics
treatments yielded strains that no longer carried Cardinium nor Spiroplasma (C-S-).

For the suppressor strain DeLier-1, removal of Wolbachia decreased mite survival
and decreased transcript levels of mite genes associated with digestion and detoxifi-
cation. Tomato leaflets infested with non-treated suppressor mites harboring
Wolbachia as well as Spiroplasma (W+S+) accumulated higher concentrations of the
JA precursor 12-oxo-phytodienoic acid (OPDA) and lower concentrations of SA than
leaflets infested with mites that harbored only Spiroplasma. The concentrations of
OPDA and SA were intermediate in leaflets that were infested with DeLier-1 mites that
did not contain any of the endosymbionts. No consistent differences were found for
JA levels. Aligning phytohormone and marker gene expression data resulted in a con-
fusing picture that often did not follow trends known from literature. Transcript levels
of one SA-defense marker gene followed the pattern of SA accumulation, but those of
a second marker gene did not. Similarly, transcript levels of one JA-regulated defense-
associated marker gene were highest in leaflets infested with endosymbiont-free
mites, while those of two other JA-marker genes did not differ among treatments. Even
more confusingly, the expression patterns of five putative OPDA-regulated genes were
opposite of the accumulation pattern of OPDA itself. Overall, suppression by DeLier-1
could not be attributed to the absence/presence of bacterial endosymbionts.

For the inducer Santpoort-2, non-treated mites carrying both Cardinium as well as
Spiroplasma (C+S+) had a lower survival, fecundity and feeding intensity than mites
without these bacteria. Interestingly, feeding by Cardinium plus Spiroplasma-con-
taining mites resulted in rusty red/brown feeding scars, whereas feeding by
endosymbiont-free Santpoort-2 mites resulted in clear white scars. Also for T. kanza-
wai strains exist that produce either red or white scars and here the red scars are
attributed to a single dominant mite gene locus. Hence, we speculate that there may
be an interaction between such a gene and Cardinium and/or Spiroplasma in produc-
ing red scars and it does suggest a direct effect of these bacteria on this (unknown)
plant response. No significant differences were found in the concentrations of OPDA,
JA or SA in leaflets after infestation with Santpoort-2 with or without endosymbionts.
Yet, concentrations of another (abiotic stress-regulating) hormone, abscisic acid
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(ABA), were higher after infestation with mites without Cardinium and Spiroplasma
than after infestation with mites with these endosymbionts. Furthermore, transcript
levels of two SA-defense marker genes were inversely correlated with ABA concen-
trations, i.e., they were highest in tomato leaflets after an infestation with Cardinium
and Spiroplasma-containing mites. Overall these data suggest that Cardinium and
Spiroplasma may contribute to the induced SA-response of Santpoort-2 mites.

Taken together, from the data of CHAPTER 4 we conclude that endosymbionts can
affect mite performance, the expression of distinct groups of mite genes and possi-
bly the SA-mediated defense responses induced by mite feeding. Overall, Wolbachia
seems to behave more like a beneficial symbiont (positive effect on mite fitness),
while the combination of Cardinium and Spiroplasma behaves more like a parasite
(negative effect on mite fitness). Since Spiroplasma partially counteracted the effects
of Wolbachia, these bacteria may interact with each other in the mite, but it is not
known why, nor what the exact effect of Spiroplasma on its host is.

In CHAPTER 5 I searched for T. evansi-responsive tomato promoters to use these for
creating transgenic tomato plants with promoter::defense-gene fusions to bypass
defense suppression. Therefore, I first compared the genome-wide transcriptomic
responses of tomato plants to feeding by suppressor and inducer mites using
microarrays and whole transcriptome-sequencing (RNA-seq) to identify tomato genes
induced by T. evansi. Feeding by T. urticae, either DeLier-1 or Santpoort-2, resulted in
the largest groups op up- and down-regulated tomato genes, with Santpoort-2 up-
regulating three times more tomato genes than DeLier-1. Tetranychus evansi-infested
plants were most similar to uninfested control plants as T. evansi up-regulated six times
less tomato genes than Santpoort-2. Only very few of these genes were T. evansi spe-
cific. The identity of the T. evansi-specific genes did not give clear hints for a mecha-
nistic explanation of the defense suppression phenotype. I selected the tomato genes
that are most rapidly and significantly induced by (suppressor) mites, but are not
expressed under uninfested control conditions. I subsequently isolated and cloned
the promoter region (i.e., the regulatory DNA fragment that precedes the protein-cod-
ing region) of some of these genes and fused them upstream of either the protein-
coding region of tomato Prosystemin to engineer an mite-inducible JA-defense or the
protein coding region of the fungal avirulence protein Avr4 to engineer an inducible
hypersensitive response (i.e., a defense response characterized by local cell death
and the production of defensive proteins). Tomato plants were then genetically trans-
formed with one of the generated constructs with the aim to restore defense respons-
es against suppressor mites. My results suggest that some of the generated promot-
er::defense-gene constructs indeed do respond to mite-feeding and, hence, possibly
can be used to re-engineer inducible defenses.
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Finally, in CHAPTER 6 I highlight and discuss my findings and add some preliminary
data on the plant’s primary metabolism (soluble sugar content and photosynthesis)
in response to infestation with either inducer or suppressor mites to address the fol-
lowing questions: (Q1) Can we pinpoint on which part (or parts) of the defense sig-
naling cascade the mite’s suppression acts? (Q2) What might be the source (or
sources) of suppression? (Q3) To which extent can inducer mites benefit from
defense suppressor mites? (Q4) Is promoter-swapping a feasible approach for resist-
ance engineering?

With regard to Q1, I conclude that suppression operates downstream of JA and
SA production and independent of the JA-SA crosstalk. Furthermore, suppression
affects the plant’s primary as well as secondary metabolism and possibly affects
resource reallocation. With respect to Q2, I conclude that salivary effectors are the
prime source of suppression, possibly by targeting general regulatory systems like
the proteasome. Mite-associated microbes may also influence plant responses to
mite feeding, but perhaps more by inducing them than suppressing them. With
respect to Q3, I conclude that inducer mites may benefit from defense suppression
since it improves their diet, but that not every experimental permutation will allow for
this effect to occur. In turn, suppressor mites can respond to the presence of induc-
er mites by initiating hyper-suppression and by overcompensation of their oviposi-
tion rate. Finally, with regard to Q4, I conclude that suppressor-mite inducible pro-
moters are promising tools for engineering plants that display defense responses to
inducer as well as suppressor mites.
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Samenvatting

In HOOFDSTUK 1 beschrijf ik in hoofdlijnen onze huidige kennis over de interactie tus-
sen planten en plantenetende organismen zoals pathogenen, insecten en mijten.
Planten en hun belagers zijn in hechte associatie gedurende honderden miljoenen
jaren geëvolueerd. Deze evolutie is in grote mate bepaald door het antagonistische
karakter van hun interacties: waar planten beschikken over talloze (defensieve)
eigenschappen die primair tot doel hebben om te voorkomen dat andere organismen
ze opeten (resistentie), beschikken de belagers op hun beurt over eigenschappen die
hen in staat stellen om de plantenverdediging te weerstaan of te omzeilen, zodat ze
zich kunnen voeden met de plant. Deze interacties kunnen hebben geresulteerd in
co-evolutie van specifieke defensieve eigenschappen van planten en offensieve dan
wel defensieve contra-eigenschappen van plantenetende organismen.

Een typische adaptatie van pathogenen -en vooral herbivoren- aan gifstoffen die
door planten worden geproduceerd (een veelvoorkomend type van verdediging) is
detoxificatie. Een andere adaptatie is het vermogen om de moleculaire mechanismes
die plant-afweerreacties reguleren te manipuleren, zodat de voor belagers schade-
lijke responsen niet (correct) worden uitgevoerd en daardoor niet resulteren in (volle-
dige) resistentie. Een dergelijke moleculaire sabotage onderdrukt dus de verdedi-
gingsrespons van de waardplant. In de wetenschappelijke literatuur zijn een behoor-
lijk aantal voorbeelden te vinden van pathogenen (zoals bacteriën en schimmels) die
de verdediging van hun waardplant onderdrukken. Echter, onze kennis over de
onderdrukking van de plantenverdediging door plantenetende geleedpotigen (zoals
insecten en mijten) is zeer beperkt. Onderzoek naar hoe, en in welke mate, herbivo-
ren hun waardplant manipuleren kan ons beter doen begrijpen welke selectieve
krachten bepalend zijn voor plant-herbivoor interacties. Kennis opgedaan met dit
soort onderzoek is bovendien erg waardevol voor de land- en tuinbouwsector, omdat
het ons kan helpen gewasresistenties te verhogen en daardoor oogstverlies als
gevolg van plagen te verminderen.

Het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift had tot doel om meer inzicht te
verkrijgen in de interactie tussen verdediging-onderdrukkende spintmijten en toma-
tenplanten. Om precies te zijn, ik heb onderzocht hoe (op moleculair niveau) de
gecultiveerde tomatenplant (Solanum lycopersicum) reageert op de aanwezigheid
van de destructieve plaagsoorten Tetranychus urticae en Tetranychus evansi, met als
doel om de verdediging van tomatenplanten tegen deze spintmijten te herstellen
middels genetische modificaties.
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Net zoals mensen maken planten gebruik van verschillende hormonen om hun
groei, ontwikkeling, reproductie en verdedigingsresponsen te reguleren. Met betrek-
king tot het laatstgenoemde zijn de twee hormonen salicylzuur (SA) en jasmonzuur
(JA) cruciaal voor de plant om schade door pathogenen en herbivoren te voorkomen
of te beperken, om zodoende een maximale reproductie (zaadproductie) te waarbor-
gen onder uiteenlopende ecofysiologische omstandigheden. Verdedigingsresponsen
tegen pathogenen die levend plantenweefsel eten en tegen geleedpotige herbivoren
die niet of nauwelijks bewegen (zoals vleugelloze bladluizen en witte vlieg- en trips-
larven) worden over het algemeen gereguleerd door SA, terwijl verdedigingsrespon-
sen tegen pathogenen die dood plantenweefsel eten en tegen beweeglijke geleed-
potigen (zoals rupsen, mijten en kevers) worden gereguleerd door JA. Beide hormo-
nen reguleren de transcriptie van genen die verantwoordelijk zijn voor de afweerre-
acties van de plant door onder andere de productie van gifstoffen en defensieve
eiwitten te starten of te verhogen.

Voor HOOFDSTUK 2 hebben we spintmijtpopulaties (T. urticae en T. evansi) in hun natuur-
lijke omgeving bemonsterd en de verzamelde mijten vervolgens opgekweekt in het
laboratorium. Voor T. urticae hebben we de genetische variatie van honderden mijten
(verzameld van drie verschillende waardplanten) gefixeerd in de vorm van ‘lijnen’ ver-
kregen door middel van moeder-zoon kruisingen. Met mijten van deze genetisch rela-
tief homogene lijnen hebben we experimenten uitgevoerd om te bepalen in welke mate
ze (1) dezelfde verdedigingsresponsen induceren wanneer ze van tomatenplanten
eten, en (2) hinder ondervinden van JA-gereguleerde afweerreacties (hoe beïnvloedt dit
hun eiproductie?). In HOOFDSTUK 2 beschrijf ik dat, wat betreft deze eigenschappen, de
geteste mijtenlijnen erg van elkaar verschillen. Ten eerste namen we waar dat de
meeste lijnen weliswaar de JA verdediging induceerden, maar er ook enkele lijnen
waren die deze respons onderdrukten. Er is dus intraspecifieke variatie voor de verde-
diging-onderdrukkende eigenschap en de frequentie waarin we dit aantroffen sugge-
reert dat deze eigenschap niet heel erg zeldzaam is in natuurlijke T. urticae populaties.
Ten tweede, hoewel de meeste lijnen hinder ondervonden van de JA verdediging, von-
den we ook lijnen die resistent waren. Daarbij moet worden opgetekend dat deze
eigenschap veel zeldzamer was dan de verdediging-onderdrukkende eigenschap.
Door experimenten met mijten van een Braziliaans en een Spaans T. evansi haplotype
hebben we bovendien bevestigd dat deze zustersoort van T. urticae in staat is om de
verdedigingsresponsen van tomatenplanten zeer sterk te onderdrukken. Mogelijk is de
verdediging-onderdrukkende eigenschap volledig gefixeerd in T. evansi.

Voorts hebben we in het laboratorium gedetailleerd onderzoek gedaan naar de
temporele dynamiek van zowel de inductie als onderdrukking van de afweerreacties
van tomatenplanten door de concentraties van JA en SA, alsmede de expressie -
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niveaus van verschillende verdedigings-gerelateerde genen, te meten in bladeren
vanaf de introductie van de mijten tot kort voor de totale destructie (dood) van het
blad. Voor deze experimenten hebben we gebruik gemaakt van de twee eerder
genoemde T. evansi haplotypes, van T. urticae Santpoort-2 (een verdediging-induce-
rende lijn) en van T. urticae DeLier-1 (een verdediging-onderdrukkende lijn). De resul-
taten tonen aan dat, hoewel de orde van grootte verschilde, mijten van beide soorten
afweerreacties onderdrukken en wel op een punt in de signaaltransductieroute dat
zich na de initiële accumulatie van JA en SA bevindt. De resultaten laten ook zien dat
deze onderdrukking onafhankelijk is van een welbekend antagonistisch signalerings -
mechanisme tussen JA en SA. Bovendien hebben we aangetoond dat de onderdruk-
king van de verdediging door T. evansi sterk genoeg is om de JA en SA responsen, die
normaliter door T. urticae Santpoort-2 geïnduceerd worden, te onderdrukken wanneer
beide mijtensoorten tegelijk van een blad eten. Als gevolg hiervan produceerden de 
T. urticae Santpoort-2 mijten op dergelijke gedeelde bladeren tot wel 45% meer eie-
ren. Uit een vergelijkbaar experiment met T. urticae DeLier-1 en T. urticae Santpoort-2
op hetzelfde blad is gebleken dat eerstgenoemde een minder sterke onderdrukker van
de tomatenverdediging is dan T. evansi, aangezien DeLier-1 er alleen in slaagde de
door Santpoort-2 geïnduceerde SA responsen te onderdrukken en de eiproductie van
Santpoort-2 vrouwtjes met ‘slechts’ 25% toenam.

In HOOFDSTUK 3 hebben we nader onderzoek gedaan naar de bevinding dat verdedi-
ging-onderdrukkende mijten een positief effect hebben op de eiproductie van verde-
diging-inducerende mijten wanneer deze een blad delen. We hebben ons hierbij ook
gericht op mogelijk wederkerende effecten van verdediging-inducerende mijten op
verdediging-onderdrukkende mijten. Voor dit onderzoek hebben we eerst, zonder de
plant te beschadigen, tomatenbladeren in drie even grote sectoren verdeeld (bladba-
sis, -midden en -punt) door dunne barrières van lanoline (wolvet) aan te brengen.
Daarna hebben we onderdrukkende (T. evansi) of inducerende (T. urticae Santpoort-2)
mijten geïntroduceerd op de midden-sector en/of de bladpunt-sector. Op verschillen-
de tijdspunten na de introductie van de mijten hebben we hormoonconcentraties en
genexpressie-niveaus bepaald in ieder van de bladsectoren om zo meer inzicht te ver-
krijgen in hoe verdedigingsresponsen zich precies voltrekken.

In tegenstelling tot onze verwachting vonden we dat inductie van afweerreacties
door spintmijten voornamelijk lokaal was, dat wil zeggen dat de inductie grotendeels
beperkt bleef tot de bladsector waar de mijten aten. Net zoals in HOOFDSTUK 2
beschreven is, was de onderdrukking van de verdediging vooral zichtbaar als non-
inductie (niet verschillend van de controleplanten) of als gereduceerde inductie (meer
dan in de controleplanten, maar minder dan in de planten met T. urticae Santpoort-2)
in plaats van onderdrukking tot beneden het niveau van controleplanten. Echter, waar
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we in HOOFDSTUK 2 waarnamen dat het delen van een blad gedurende een periode van
4 dagen een positief effect had op de eiproductie van T. urticae Santpoort-2, bleek in
HOOFDSTUK 3 een deel-periode van 2 dagen niet voldoende om eenzelfde effect
teweeg te brengen. Op grond van de vele verschillen in de opzet van de experimen-
ten die zijn uitgevoerd in HOOFDSTUKKEN 2 en 3 concluderen we dat verdediging-indu-
cerende T. urticae mijten daadwerkelijk profijt kunnen hebben van de aanwezigheid
van verdediging-onderdrukkende mijten, maar dat dit niet altijd of onmiddellijk het
geval is en waarschijnlijk afhankelijk is van: het aantal inducerende versus onderdruk-
kende mijten (of hun ratio), de volgorde van aankomst, de tijd die ze samen doorbren-
gen, en mogelijk hun posities (ten opzichte van elkaar) op het blad of de plant.

Naast dit alles zijn we ook nog op een intrigerend fenomeen gestuit: wanneer
inducerende T. urticae mijten op een bladsectie werden geïntroduceerd naast een
sectie met T. evansi, onderdrukten deze T. evansi mijten de afweerreacties nog ster-
ker. Dit fenomeen (‘hyper-onderdrukking’) viel samen met (1) de toegenomen expres-
sie van T. evansi effector-genen, welke coderen voor speekseleiwitten die tijdens het
eten de plant in worden geïnjecteerd en die de verdediging onderdrukken, en (2) met
een hogere eiproductie van de T. evansi mijten. Deze overcompensatierespons van
T. evansi suggereert dat de mijt met het verhogen van de eiproductie direct reageert
op de nabijheid van concurrenten om zo mogelijk de competitieve populatiegroei te
versterken. Hoewel het me niets zal verbazen als deze overcompensatierespons
kosten met zich mee brengt, dat wil zeggen dat het ten koste van andere activiteiten
of eigenschappen gaat, hebben we hier geen aanwijzingen voor gevonden. Ook het
signaal(molecuul) dat de overcompensatierespons veroorzaakt is nog onbekend. Wat
op basis van de overcompensatierespons wel duidelijk is, is dat de eiproductie van
mijten een eigenschap is die wellicht plastischer is dan voorheen aangenomen.

In HOOFDSTUK 4 hebben we in kaart gebracht welke bacteriën zich op en/of in T. urti-
cae DeLier-1 en T. urticae Santpoort-2 mijten bevinden en hebben we onderzocht of
de aan- of afwezigheid van bepaalde bacteriën samenhangt met de inductie dan wel
onderdrukking van de plantenverdediging. Volgens onze analyses herbergen deze
twee mijtenlijnen verschillende bacteriële endosymbionten (bacteriën die in de cellen
van hun gastheer leven): DeLier-1 mijten bevatten Wolbachia, terwijl Santpoort-2 mij-
ten Cardinium bevatten. Daarnaast vonden we Spiroplasma in mijten van beide lij-
nen. Om vervolgens te bepalen wat de invloed van deze endosymbionten is op de
fitness van de mijten, op de expressie van mijten-genen, en op de inductie/onder-
drukking van afweerreacties van tomatenplanten, hebben we de mijten behandeld
met antibiotica om deze bacteriën te verwijderen. Voor DeLier-1 resulteerde de anti-
bioticabehandelingen in lijnen zonder Wolbachia en Spiroplasma (W-S-) en lijnen
zonder Wolbachia maar die nog wel Spiroplasma bevatten (W-S+). Voor Santpoort-2
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resulteerde de antibioticabehandelingen alleen in lijnen zonder Cardinium en
Spiroplasma (C-S-).

Wat betreft de verdediging-onderdrukkende lijn DeLier-1 resulteerde het verwijderen
van Wolbachia in een reductie van de overlevingskans van deze mijten en ook de
expressie van genen die betrokken zijn bij de voedselvertering en detoxificatie.
Tomatenbladeren aangevreten door niet behandelde DeLier-1 mijten -die dus zowel
Wolbachia als Spiroplasma bevatten (W+S+)- hadden een hogere OPDA concentratie
(OPDA is een metabole precursor van JA) en een lagere SA concentratie dan bladeren
aangevreten door mijten die alleen Spiroplasma bevatten. In bladeren aangevreten door
mijten zonder endosymbionten vonden we tussenliggende OPDA en SA concentraties.
De JA concentraties vertoonden geen consistente verschillen tussen de verschillende
behandelingen. Het vergelijken van de hormoon- en genexpressiedata leverde een ver-
warrend totaalplaatje op, omdat een gedeelte van de data niet goed te rijmen was met
eerder gepubliceerde data. Het expressieniveau van één gen dat geassocieerd is met
de SA verdediging volgde daadwerkelijk het patroon van de SA concentraties, maar dat
van een tweede SA-indicator gen deed dat niet. We vonden iets vergelijkbaars voor de
expressieniveaus van genen die geassocieerd zijn met de JA verdediging: één JA-indi-
cator gen kwam het hoogst tot expressie in bladeren aangevreten door mijten zonder
endosymbionten, terwijl de expressieniveaus van twee andere JA-indicatoren geen ver-
schillen lieten zien tussen de behandelingen. Nog verwarrender was dat de expressie-
patronen van vijf vermoedelijk door OPDA gereguleerde genen tegengesteld waren aan
de OPDA concentraties. Uiteindelijk is de belangrijkste conclusie dat de onderdrukking
van de plantenverdediging door DeLier-1 niet toegeschreven kan worden aan de aan-
of afwezigheid van (bepaalde) bacteriële endosymbionten.

Wat betreft de verdediging-inducerende lijn Santpoort-2 namen we waar dat de
niet behandelde mijten -die dus zowel Cardinium als Spiroplasma bevatten (C+S+)-
een lagere overlevingskans, een lagere eiproductie, en een lagere vreet-intensiteit
hadden dan mijten zonder deze bacteriën. Opmerkelijk genoeg resulteerde vraat
door mijten met Cardinium en Spiroplasma in roestachtige, rood-bruin gekleurde
vraatschade op het blad, terwijl vraat door mijten zonder deze endosymbionten wit
gekleurde vraatschade opleverde. Er zijn ook T. kanzawai lijnen bekend die ofwel
rood-bruine of witte vraatplekken achterlaten. In het geval van T. kanzawai is het ont-
staan van de rood-bruine vraatplekken het gevolg van de expressie van een enkel,
dominant mijten-gen. Wij vermoeden dan ook dat er een direct verband is tussen
eenzelfde gen in T. urticae Santpoort-2 en de aanwezigheid van Cardinium en/of
Spiroplasma bij de formatie van rood-bruine vraatplekken. Er waren geen significan-
te verschillen in de OPDA, JA of SA concentraties van bladeren aangevreten door
mijten die wel of geen Cardinium en Spiroplasma bevatten. Echter, de concentratie
van abscisinezuur (ABA), een hormoon dat vooral betrokken is bij de regulatie van
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abiotische stress-responsen, was hoger in bladeren aangevreten door mijten zonder
Cardinium en Spiroplasma dan in bladeren met mijten die deze bacteriën wel bevat-
ten. Bovendien waren de expressieniveaus van twee SA-indicator genen omgekeerd
gecorreleerd met ABA concentraties; expressie van deze genen was het hoogst in
bladeren aangevreten door Santpoort-2 mijten mét Cardinium en Spiroplasma. De
verkregen data suggereert dat Cardinium en Spiroplasma bijdragen aan de inductie
van SA-responsen door Santpoort-2 mijten.

Op basis van de data in HOOFDSTUK 4 concluderen we dat bacteriële endosymbi-
onten invloed kunnen hebben op de fitness van mijten, op de expressie van verschil-
lende mijten-genen, en mogelijk ook op de door SA gereguleerde plantverdedigings-
responsen die geïnduceerd worden door vraat van mijten. Over het geheel genomen,
lijkt Wolbachia een symbiont die voordelen oplevert voor de mijt (positief effect op
mijtenfitness), terwijl de combinatie van Cardinium en Spiroplasma parasitair over-
komt (negatief effect op mijtenfitness). Aangezien de effecten van Wolbachia gedeel-
telijk teniet werden gedaan door Spiroplasma is een interactie tussen deze bacteriën
aannemelijk, maar het blijft onduidelijk waarom ze interacteren en ook wat het pre-
cieze effect van Spiroplasma op de gastheer (mijt) is.

In HOOFDSTUK 5 heb ik eerst in tomatenplanten gezocht naar promoters in het DNA
die genexpressie activeren in reactie op vraat door T. evansi mijten, om deze promo-
ters vervolgens te gebruiken bij het creëren van transgene tomatenplanten met pro-
moter::verdedigingsgen fusieconstructen die de onderdrukking van plantafweerreac-
ties verijdelen. Om tomatengenen te vinden die worden geïnduceerd door T. evansi
heb ik de transcriptomen van tomatenplanten die aangevreten waren door verdedi-
ging-onderdrukkende dan wel verdediging-inducerende mijten met elkaar en met
(schone) controleplanten vergeleken middels microarrays en transcriptome-sequen-
cing (RNA-seq). Vraat door T. urticae, hetzij DeLier-1 of Santpoort-2, resulteerde in
de grootste aantallen van geïnduceerde en onderdrukte tomatengenen, waarbij
Santpoort-2 driemaal zoveel genen induceerde als DeLier-1. Het transcriptoom van
door T. evansi aangevreten planten daarentegen, leek het meest op dat van contro-
leplanten, aangezien T. evansi grofweg zesmaal minder genen induceerde dan
Santpoort-2. Slechts een klein aantal van deze genen reageerde specifiek op T. evan-
si. De identiteit van deze T. evansi-specifieke genen verschafte geen aanwijzingen
over hoe (mechanistisch gezien) de plantenverdediging onderdrukt wordt.

Uit de kleine groep door T. evansi geïnduceerde genen heb ik die genen geselec-
teerd die het snelst en meest geïnduceerd worden door (verdediging-onderdrukken-
de) mijten, maar die niet of nauwelijks tot expressie komen in controleplanten.
Vervolgens heb ik de promoter-regio (het regulatoire DNA fragment dat vooraf gaat
aan het eiwit-coderende gedeelte) van enkele van deze genen geïsoleerd, geklo-
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neerd en daarna gefuseerd met (a) de eiwit-coderende regio van Prosystemin (uit
tomaat) om zodoende een mijt-induceerbare JA verdediging te construeren, of met
(b) de eiwit-coderende regio van Avr4 (uit een pathogene schimmel) om een mijt-
induceerbare anti-pathogeen verdediging te genereren (een verdedigingsrespons die
gekarakteriseerd wordt door lokale celdood en de productie van defensieve eiwitten).
Uiteindelijk heb ik tomatenplanten genetisch getransformeerd met telkens één van
de gegenereerde constructen met als doel om de verdediging tegen onderdrukken-
de mijten te herstellen. De resultaten van tot dusver gedane experimenten met
getransformeerde planten suggereren dat sommige promoter::verdedigingsgen con-
structen goed reageren op mijtenvraat en dus mogelijk gebruikt kunnen worden om
de verdediging van tomatenplanten weer te laten functioneren.

In HOOFDSTUK 6 bediscussieer ik tenslotte mijn bevindingen en laat ik data zien van
preliminaire experimenten aangaande veranderingen in het primaire metabolisme van
de plant (suikerconcentraties en fotosynthese) in reactie op vraat door verdediging-
inducerende en verdediging-onderdrukkende mijten, om zo de volgende vragen te
beantwoorden: (V1) kunnen we vaststellen op welk punt van de verdedigings-signaal-
transductieroute de onderdrukking door de mijt actief is? (V2) Wat is de bron van de
onderdrukking? (V3) In welke mate kunnen inducerende mijten profiteren van onder-
drukkende mijten? (V4) Is ‘promoter-vervanging’ een geschikte strategie om resisten-
tie te genereren?

Aangaande V1 concludeer ik dat de onderdrukking optreedt na de productie van
JA en SA en onafhankelijk is van antagonistische JA-SA interacties. De onderdruk-
king heeft effect op zowel het primaire- als secundaire metabolisme van de plant en
wellicht op de herverdeling van voedingsstoffen en defensieve metabolieten. Wat
betreft V2 concludeer ik dat speekselmoleculen (effectoren) de primaire bron van de
onderdrukking zijn. Mogelijk manipuleren effectoren algemene regulatoire plantsy-
stemen zoals het eiwitcomplex dat andere moleculen afbreekt (proteasome). Micro-
organismen die zich op of in de mijt bevinden, kunnen plant-afweerreacties als
gevolg van mijtenvraat ook beïnvloeden, maar misschien eerder door zulke respon-
sen te induceren dan door ze te onderdrukken. Wat betreft V3 concludeer ik dat indu-
cerende mijten profijt kunnen hebben van de onderdrukking van verdedigingsres-
ponsen omdat het de kwaliteit van hun voedsel verbetert, maar dit zal niet altijd
(onder alle omstandigheden) het geval zijn. Onderdrukkende mijten kunnen op hun
beurt reageren op de aanwezigheid van inducerende mijten middels hyper-onder-
drukking en overcompensatie van hun eiproductie. Tot slot, aangaande V4 conclu-
deer ik dat promoters die genexpressie activeren in reactie op vraat door T. evansi
gebruikt kunnen worden om planten te genereren die afweerreacties activeren in
reactie op vraat door inducerende én onderdrukkende mijten.
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