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Summary  

Plants constitute an ample source of nutrients for a diversity of organisms that 

include viruses, microbes, nematodes, insects, and mites. To protect their resources, 
plants possess a robust immune system that establishes structural and biochemical 

defenses to fight invaders. Some of these defenses are highly effective but often are 

very costly to sustain. Thus plants have developed inducible defenses, i.e. they are 

only produced when needed, regulated by a highly interconnected network in which 

hormones and protein hubs play important roles. However, plant diseases and pest 

outbreaks still occur. Many successful plant parasites manipulate the regulation of 

their host inducible defenses, and often they do so by employing specialized 

secreted proteins that sabotage the plant immunity network. In phytopathology these 

proteins are known as effectors. In this thesis I have discovered an arsenal of effector 

proteins in spider mites, particularly in the saliva of two spotted spider mite 

(Tetranychus urticae) and the red tomato spider mite (T. evansi), both of which are 

problematic pests in agriculture. These small herbivores are able to suppress plant 
defenses, particularly those regulated by the phytohormones jasmonic acid (JA) and 

salicylic acid (SA), and in this thesis I postulate that spider mites likely achieve such 

feats by using their effector arsenal.  

 Not all spider mites are capable to suppress plant defenses. In Chapter 2 I 

showed that when the T. urticae strain Santpoort-2 fed on cultivated tomato 

(Solanum lycopersicum), these plants accumulated JA and SA and induced the 

expression of defense-related genes to levels that were detrimental to spider mites. 

Instead, two spider mites that were able to suppress tomato defenses, i.e. T. urticae 

DeLier-1 and T. evansi Viçosa-1, induced relatively lower levels of JA and SA and 

their downstream related genes. Remarkably, when Santpoort-2 infested a tomato 

leaflet together with one of these suppressor mites, the reproductive rate of 

Santpoort-2 increased, which suggested that suppressor mites were also able to 

diminish the induction of defenses provoked by Santpoort-2 feeding. These co-

infested tomato plants accumulated JA and SA to levels similar to those achieved 
when only Santpoort-2 was feeding, but the downstream defense-related genes 

were clearly expressed at lower levels, which led us to suggest that suppressor mites 
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achieve suppression of tomato defenses downstream of JA and SA accumulation. 

These observations solicited the investigation of the molecular mechanism that could 

explain how mites manipulate host defenses. Revealing the molecular weapons that 

spider mites could use to manipulate their host plants was the main objective of this 

thesis. 

 Effector proteins have not yet been reported in the Acari, the taxon to which 

mites belong, instead they have been extensively studied in plant microbial 

pathogens and recently in animal pests such as nematodes and insect herbivores. 
The arsenal of effector proteins of a given plant parasite can be uncovered by 

exploring its genome and/or transcriptome. These large datasets can be reduced to 

a short list of candidate genes that show high potential to function as effectors, 

particularly by applying on these datasets a series of filters that select for effector-
coding genes. To discover spider mite effectors, in Chapter 3, I performed such a 

filtering pipeline on the genome of T. urticae and the transcriptome of T. evansi. 

Doing so I discovered five protein families (19, 28, 84, 90, and 128) that showed 

some features common in effector proteins. I also showed that members of these 

protein families were specifically produced in the salivary glands of spider mites 

during their feeding stages. The possible function in planta of these candidate 

effectors was then assessed by ectopically expressing them in Nicotiana 

benthamiana. The expression of the members of the families 28 and 84 provoked 
chlorosis in N. benthamiana leaves. Moreover, three of these members—T. urticae’s 

Tu28 and Tu84, and T. evansi’s Te84—improved the performance of T. urticae 

Santport-2 on N. benthamiana. Collectively these data strongly indicated an active 

role in plants of these salivary proteins, hence the proteins from families 28 and 84 

constituted the first effectors reported in the Acari. I also showed that SA-related 

genes were downregulated by the expression of these candidate effectors, and that 

occurred despite of SA accumulation. A role of SA in protection against spider mites 

was further shown by the higher reproductive rate of Santpoort-2 mites on tomato 

transgenic plants that were unable to accumulate SA (nahG tomatoes). Spider mites 

are known to be susceptible principally to defenses regulated by JA, but the results 
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shown in Chapter 2 and 3 suggest that SA-related defenses are an important 

positive player as well.    

 The existence of the effectors predicted in Chapter 3 in the mite saliva was 

demonstrated in Chapter 4. In that chapter the protein composition of an artificial 

diet on which mites were allowed to feed, hence likely containing the spider mite 

salivary proteome, was profiled by mass spectrometry. In these secretions we found 
peptides corresponding to all effectors predicted in Chapter 3, but also several other 

secreted proteins that did not make into the candidate effector list. We found some 
salivary enzymes such as proteases and hydrolases that suggested that spider mite 

use saliva to predigest their food immediately at the site of feeding. But many of the 

proteins found in saliva did not show homology to any protein sequence stored in 

public databases. That may indicate that many spider mite salivary proteins are 

specialized in manipulating plants processes.  

 Although we found salivary effector proteins that affect plant defenses and 

promote mite fecundity, an explicit molecular mechanism that shows how these 

proteins operate was not yet revealed. In an attempt to begin exposing that 
mechanism, in Chapter 5 I searched for the plant proteins that are possibly targeted 

by the spider mite effectors Te84 and Tu84. Several candidate interactors were 

found in two yeast-two-hybrid screens which were performed in the model plant 

Arabidopsis thaliana and in cultivated tomato. Only two group of proteins were 

common in both screens: Papain-Like Cysteine Proteases and Receptor Like 

Kinases. The particular cysteine proteases identified, RCR3 and RD19, have been 
previously shown to be targeted by effectors of other unrelated plant parasites. 

These findings might further expand an emergent hypothesis that has been 

proposed in phytopathology which postulates that unrelated plant parasites might 

target a common core of signaling hubs to subvert plant processes.  

In summary, the discovery of several spider mite salivary effector proteins, 

and also of their putative plant targets, has opened an immense new field of study 

in the plant-mite interaction, which probably in the future will expose fascinating 

molecular mechanism by which these crafty herbivores manipulate their host plants. 
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Finally, as I discussed in Chapter 6, the discovery of mite effectors and their plant 

targets has the potential to bring novel genetic resources to breeding towards crop 

resistance against spider mites by the incorporation of improved traits that fight back 

defense manipulation.  
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Samenvatting 

Planten zijn een bron van voedingsstoffen voor een grote diversiteit aan organismen 

zoals microben, nematoden, insecten en mijten. Om hun voedingsstoffen te 
beschermen tegen deze indringers gebruiken planten een robuust immuunsysteem 

opgebouwd uit fysieke en biochemische componenten. Sommige van deze 

verdedigingsmechanismen zijn zeer effectief kunnen ook veel energie kosten. 

Planten hebben daarom voor sommige vormen van verdediging ‘induceerbaarheid’ 

ontwikkeld zodat activatie alleen ontstaat wanneer het echt nodig is. Deze 

geïnduceerde verdediging wordt geïnitieerd en gecoördineerd via verschillende, aan 

elkaar verbonden, netwerken waarin fytohormonen en signaleringseiwitten een 

belangrijke rol spelen. Echter, ondanks deze verdedigingsmechanismen ontstaan 

plant-specifieke ziektes en plagen nog steeds. 

Veel indringers manipuleren succesvol de regulatie van het geïnduceerde 

verdedigingsmechanisme van de plant. Vaak gebruiken ze hiervoor speciale 

eiwitten, waarmee ze het immuunsysteem van hun gastheer kunnen saboteren. In 

de fytopathologie worden deze eiwitten ook wel ‘effectoren’ genoemd. In dit 

proefschrift beschrijf ik de ontdekking van speeksel-specifieke effector eiwitten van 
de kasspintmijt (Tetranychus urticae) en de rode spintmijt (T. evansi), welke beide 

een plaag vormen op tal van gewassen. Met behulp van deze eiwitten kunnen deze 

kleine herbivoren de verdedigingsmechanismen van de plant onderdrukken, met 

name de mechanismen die gereguleerd worden door de fytohormonen jasmonzuur 

(JA) en salicylzuur (SA). In dit proefschrift laat ik zien dat spint gebruik maakt van 

effector eiwitten om onderdrukking van plantenverdediging te bereiken. 

Niet alle spintmijten kunnen de verdediging van de plant onderdrukken. In 

hoofdstuk 2 laat ik zien dat, in de gecultiveerde tomaat (Solanum lycopersicum), het 

spintmijt isolaat T. urticae Santpoort-2 de fytohormonen JA en SA induceert en 

vervolgens ook de bijbehorende verdedigingsgenen, tot niveaus die schadelijk zijn 

voor de spintmijt. Daarentegen is er een andere spintmijt isolaat, T. urticae DeLier-

1 en de mijt T. evansi Viçosa-1, die in staat zijn het verdedigingsmechanisme in de 
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tomaat te onderdrukken. Deze twee spintmijten induceren relatief lage niveaus van 

JA en SA en lage expressie van de geassocieerde verdedigingsgenen. 

Opmerkelijk is dat wanneer een tomatenblad wordt geïnfesteerd door niet 

alleen Santpoort-2 maar ook een van de twee onderdrukkende mijten, dat de 

voortplantingssnelheid van Santpoort-2 dan wordt verhoogd. Dit suggereert dat de 

onderdrukkende spintmijt het verdedigingsmechanisme dat Santpoort-2 aanzet ook 

kan onderdrukken. Deze dubbel-geïnfesteerde tomatenplanten accumuleren wel 

normale geïnduceerde hoeveelheden JA en SA. Echter, de geassocieerde 
verdedigingsgenen komen duidelijk lager tot expressie. Dit suggereert dat 

onderdrukkende mijten het verdedigingsmechanisme van de tomatenplant 

beïnvloeden onafhankelijk van fytohormoon productie. Deze bevindingen waren 

aanleiding om te gaan onderzoeken via welk moleculair mechanisme de spintmijt 

het verdedigingsmechanisme van zijn gastheer onderdrukt. Het hoofddoel van dit 

proefschrift is dan ook het onthullen van de moleculaire “wapens” die een mijt kan 

gebruiken om zijn gastheer te manipuleren. 

Tot op heden zijn er nog geen effector eiwitten beschreven in de Acari: de 

groep geleedpotigen waartoe ook de spintmijt behoort. Daarentegen zijn 

effectoreiwitten uitgebreid bestudeerd in plant-microbiële pathogenen en recentelijk 

ook in nematoden en insecten. De eventuele aanwezigheid van effectoreiwitten in 

een plantparasiet kan ontdekt worden door het bestuderen van het genoom of 

transcriptoom van het organisme. Deze grote datasets kunnen gereduceerd worden 

tot een kleine lijst van kandidaat genen, die hoogstwaarschijnlijk functioneren als 
effector eiwitten door een serie van filters op deze datasets toe te passen die 

selecteren voor potentiele effector-coderende genen.  

In hoofdstuk 3 heb ik een serie van dergelijk filters toegepast op het genoom 
van T. urticae en het transcriptoom van T. evansi om daarmee potentiele spintmijt 

effectoreiwitten te ontdekken. Op deze manier heb ik 5 eiwit families (19, 28, 84, 90, 

128) geselecteerd die de karakteristieken vertonen van effectoreiwitten. Ook laat ik 

zien dat eiwitten van deze families specifiek geproduceerd worden in de 

speekselklier van de spintmijt. De mogelijke effecten van deze effector kandidaten 



 

Samenvatting   213 

op een plant heb ik onderzocht door deze mijtengenen tot expressie te brengen in 

de plant Nicotiana benthamiana. De expressie van de effector kandidaten van familie 

28 en 84 veroorzaakten chlorosis (vergeling) in N. benthamiana bladeren. 

Belangrijker, drie van de kandidaten – T. urticae’s Tu28 en Tu84, en T. evansi’s Te84 

– verbeterde het reproductief succes van Santpoort-2 op deze N. Benthamiana 

bladeren. Deze data geven daarmee een sterke indicatie dat speekseleiwitten een 
actieve rol spelen in het onderdrukken van de verdedigingsmechanismen in planten. 

Hiermee zijn de eiwitten van familie 28 en 84 de eerste effectoren die gevonden zijn 

binnen de Acari. Ik laat ook zien dat de expressie van deze effectoren SA en de SA-

gerelateerde genen onderdrukken. Het idee dat SA een rol speelt in de afweer tegen 

spintmijt wordt versterkt door het feit dat Santpoort-2 een hogere 

voortplantingssnelheid heeft op transgene tomaten planten (nahG) die niet in staat 

zijn om SA te accumuleren in vergelijking met normale tomaten. Van spintmijt was 

tot nu alleen bekend dat ze gevoelig zijn voor JA-gereguleerde verdediging maar de 

resultaten in hoofdstuk 2 en 3 laten zien dat de SA-gerelateerde afweer ook bijdraagt 

aan de verdediging tegen spint. 

De aanwezigheid van effectoren in het speeksel van spint, zoals ik had 

voorspeld m.b.v. bioinformatica in hoofdstuk 3, wordt aangetoond in hoofdstuk 4. In 

dit hoofdstuk wordt de eiwitcompositie beschreven van een artificieel dieet waarop 

spintmijten hebben mogen voeden. Het artificieel dieet bevat daardoor 
speekseleiwitten van de spint en deze zijn geïdentificeerd door middel van 

Massaspectrometrie. Inderdaad zijn er peptiden gevonden die corresponderen met 

alle effectoren beschreven in hoofdstuk 3, maar ook verschillende andere eiwitten 

die niet in de lijst met effector kandidaten voorkomen. Er zijn ook speekselenzymen 

gevonden, bijvoorbeeld proteases en hydrolases, die suggereren dat spint speeksel 

gebruikt om het voedsel al (deels) te verteren voordat het de maag bereikt. Echter, 

veel van de eiwitten die gevonden zijn in het speeksel vertonen geen vergelijking 

met enig andere eiwit bekend uit de publieke databases. Dit kan een indicatie zijn 

dat veel speekseleiwitten van spint gespecialiseerd zijn, bijvoorbeeld in het 

manipuleren van verschillende plantprocessen.  
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Ondanks –de hierboven beschreven succesvolle identificatie van effectoren 

is hiermee nog niet het moleculair mechanisme waarmee deze eiwitten werken 

ontdekt. In een poging om dit mechanisme te ontrafelen heb ik, beschreven in 

hoofdstuk 5, gezocht naar planteneiwitten die waarschijnlijk interacteren met de 

spintmijt effectoren Te84 en Tu84. Door middel van een zogenaamde yeast-two-

hybrid screen zijn er verschillende plant (i.e. Arabidopsis thaliana en gecultiveerde 
tomaat) kandidaat interactoren gevonden. Slechts twee groepen eiwitten kwamen 

naar voren in beide screening: Papain-Like Cysteine Proteases en Receptor Like 

Kinases. Voor cysteine proteases, zoals de planteneiwitten RCR3 en RD19, is al 

eerder aangetoond dat deze interacteren met effectoren van andere niet-mijt plant 

parasieten. Deze bevindingen onderbouwen de hypothese dat deze niet-

gerelateerde plant parasieten en mijten een gemeenschappelijke plek in de 

signaalnetwerken van de plant aanvallen om zodoende plantprocessen te verstoren. 

Samengevat: de ontdekking van verschillende spintmijt speeksel-specifieke 

effector eiwitten en de planteneiwitten die ze mogelijk manipuleren heeft een nieuw 

onderzoekslijn gestart binnen het veld van de plant-spintmijt interactie. In de 

toekomst zal men naar verwachting het fascinerende moleculaire mechanisme aan 

het licht gaan brengen dat laat zien hoe deze pientere herbivoren het 

verdedigingsmechanisme van hun gastheerplant manipuleren. Ten slotte beschrijf 

ik in hoofdstuk 6 dat de ontdekking van spint effectoren de planteiwitten waarmee 
ze interacteren kan bijdragen aan het ontwikkelen en introduceren van gewassen 

die resistent zijn tegen spintmijt. 

 

 

 

 

 

 




