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SAMENVATTING

SYMBI OSE

Symbiotische associaties zijn overal te vinden en hebben grote invloed gehad op
de evolutie van het leven op aarde. Het betreft associaties tussen twee verschil-
lende organismen, die wederzijds afhankelijk van elkaar zijn. Deze associaties
kunnen geclassificeerd worden als mutualistisch (beide soorten profiteren),
commensaal (één soort profiteert, de ander heeft geen voor- of nadeel) en para-
sitair (één soort profiteert, de andere ondervindt nadeel). Veel geleedpotigen
(insecten, spinnen, mijten, enz.) leven in symbiose met micro-organismen (bijv.
bacteriën of schimmels). Zulke associaties variëren van relaties waar arthropo-
den en micro-organismen apart samenleven tot relaties waar micro-organismen
binnen in de cellen van geleedpotigen leven. Deze intracellulaire micro-organis-
men worden ‘endosymbionten’ genoemd. Een grote groep endosymbionten
bestaat uit bacteriën die geëvolueerd zijn naar een obligate (‘verplichte’) intra-
cellulaire leefstijl. Deze bacteriën kunnen zich niet meer buiten de gastheercel-
len voortplanten.

REPRO DUCTIEVE PARASIETEN

Endosymbionten kunnen verticaal (dwz. van moeder naar nakomelingen) of
horizontaal (infectueus) worden doorgegeven. Verticale transmissie wordt vaak
gevonden in mutualistische interacties. Vaak worden dan beide organismen
wederzijds afhankelijk van elkaar. In zulke obligate interacties co-evolueren
gastheer en symbiont. Dit leidt tot co-cladogenese: de fylogeniën (stambomen)
van gastheer en symbiont zijn dan congruent. Het verticaal doorgegeven van de
endosymbionte bacteriën wordt alleen door vrouwtjes verzorgd, via het cyto-
plasma in de eieren. Mannetjes, die sperma produceren dat geen cytoplasma
bevat (er is dus geen ruimte voor meereizende bacteriën), zijn doodlopende
wegen voor de bacteriën. Er zijn bacteriën, bekend als reproductieve parasieten
(of sex ratio verstoorders), die manieren hebben ontwikkeld om het aantal
vrouwtjes in de populatie te laten toenemen, om zo hun eigen transmissie te
verhogen. Ze manipuleren het voortplantingsmechanisme van hun gastheer
dusdanig dat relatief meer of fittere vrouwtjes geproduceerd worden. Dit leidt
tot een toename in geïnfecteerde vrouwtjes. Vier typen bacteriële reproductie-
ve manipulaties zijn waargenomen: parthenogenese, ‘male-killing’, feminisatie
en cytoplasmatische incompatibiliteit (CI). Andere effecten op de gastheer
betreffen toenamen van fecunditeit (het aantal eieren dat gelegd wordt) en
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vruchtbaarheid. Bekende reproductieve parasieten zijn bacteriën uit de geslach-
ten Wolbachia en Cardinium, die beide de focus van dit proefschrift zijn.

REPRO DUCTIEVE M ANIPULAT IES

Bij bacterieel-geïnduceerde parthenogenese produceren geïnfecteerde, maagde-
lijke vrouwtjes alleen maar dochters (aseksuele voortplanting). Mannetjes zijn
niet nodig voor de voortplanting. Bacterieel-geïnduceerde parthenogenese
wordt gevonden in sommige soorten wespen, tripsen en mijten. Male-killing
bacteriën doden het mannelijk nageslacht vroeg in de ontwikkeling. Vrouwelijke
nakomelingen van geïnfecteerde vrouwtjes hebben een fitness-voordeel omdat
ze hun dode broers kunnen opeten en minder lijden onder inteelt en competi-
tie. Male-killing wordt in veel geleedpotigen gevonden (o.a. veel lieveheersbeest-
jes en vlinders) en wordt geïnduceerd door verschillende bacteriën. Bij femini-
satie worden genetische mannetjes tijdens hun ontwikkeling getransformeerd
tot functionele vrouwtjes. Feminisatie is aangetroffen in pissebedden, vlinders
en mijten. CI is de meest voorkomende manipulatie door reproductieve para-
sieten. Kruisingen tussen geïnfecteerde mannetjes en ongeïnfecteerde vrouw-
tjes zijn incompatibel, terwijl alle overige kruisingscombinaties compatibel zijn.
Op deze manier wordt de fitness van ongeïnfecteerde vrouwtjes in de popula-
tie gereduceerd, en het aantal geïnfecteerde vrouwtjes neemt toe, wat leidt tot
een toename in de verspreiding van de bacteriën. CI is wijdverbreid binnen de
geleedpotigen.

WO L BACHIA AND CARDINIUM

Wolbachia is de meest bestudeerde reproductieve parasiet. Wolbachia behoort tot
de α-Proteobacteriën en infecteert een groot aantal ongewervelde dieren, zoals
geleedpotigen en nematoden. Verspreidingsstudies tonen aan dat ten minste
20% van alle geleedpotigen geïnfecteerd is, waaronder alle grote insecten ordes,
en enkele kreeftachtigen en spinachtigen. Door moleculaire technieken is de
detectie en studie van Wolbachia en andere reproductieve parasieten flink verbe-
terd. Cardinium is recenter ontdekt en induceert drie van de vier reproductieve
manipulaties die bekend zijn voor Wolbachia (parthenogenese, feminisatie en
CI). Cardinium-bacteriën vormen een groep binnen de Cytophaga-
Flavobacterium-Bacteroides (CFB) cluster, die niet verwant is aan de α-
Proteobacteriën waartoe Wolbachia behoort. Dubbele infecties, met zowel
Wolbachia als Cardinium, zijn regelmatig waargenomen. Verspreidingsstudies sug-
gereren dat zo’n 7% van de geleedpotigen geïnfecteerd zijn met Cardinium.
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Infecties met reproductieve parasieten hebben belangrijke gevolgen voor de
evolutie van arthropoden, omdat deze infecties effect kunnen hebben op de
genetische populatiestructuur van de gastheer, op de populatie-dynamica, of op
het geslachtsbepalingsmechanisme. Ook kunnen reproductieve parasieten een
rol spelen in soortsvorming binnen arthropoden, door reproductieve isolatie te
veroorzaken tussen populaties met een verschillende infectiestatus. In dit proef-
schrift, richt ik mij op de evolutionaire effecten van de reproductieve parasieten
Wolbachia en Cardinium in spintmijten (familie Tetranychidae), met de nadruk op
het geslacht Bryobia.

SPI N TMIJTEN

Spintmijten zijn planteneters en over de hele wereld te vinden. Ze zijn van aan-
zienlijk economisch belang: verscheidene soorten verzoorzaken schade aan
belangrijke landbouwgewassen. Er zijn ongeveer 1200 spintmijtsoorten
beschreven. Morfologische soortsidentificatie is problematisch bij deze kleine
mijten, niet alleen omdat het aantal diagnostische kenmerken beperkt is, maar
ook omdat de weinige diagnostische kenmerken nogal variabel zijn. Er bestaat
onenigheid over de taxonomie en synoniemen in naamgeving komen regelma-
tig voor.

Het sequencen van DNA is een veelbelovende, objectieve methode die kan
helpen in de beschrijving en afbakening van soorten die weinig taxonomisch
bruikbare morfologische kenmerken hebben, zoals mijten. Het 2E HOOFDSTUK

van dit proefschrift gaat over het gebruik van DNA sequentiebepaling in de
taxonomie en fylogenie van spintmijten. Tot zover is voornamelijk het centrale
deel van de mitochondriële COI (cytochroom oxidase c subunit I) regio
gebruikt om fylogenetische patronen af te leiden en om variatie binnen en tus-
sen soorten te bepalen. Ik heb een complete analyse uitgevoerd van alle, op dit
moment in de GenBank-database beschikbare, COI-informatie. Deze meta-
analyse laat zien dat in eerdere studies belangrijke patronen over het hoofd zijn
gezien (groepen zijn met elkaar verward), en ook laat het zien dat er incon-
sistenties zitten in de gegevens die naar GenBank gestuurd zijn. Ik laat ook zien
dat de variatie binnen soorten erg hoog is voor COI. Bovendien heeft de COI
regio een hoog percentage AT en een scheve nucleotidensamenstelling op de
derde codonpositie. Dit maakt de COI-regio ongeschikt voor het bepalen van
fylogenetische verwantschappen, omdat vertakkingspatronen tussen soorten
onduidelijk blijven. De grote variate die binnen soorten gevonden is heeft
belangrijke gevolgen voor DNA-barcoding. DNA-barcoding is een techniek
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waarbij aan de hand van een korte, standaard DNA sequentie (deel van het COI
gen) organismen kunnen worden geïdentificeerd tot op de soort. DNA barco-
ding gaat er van uit dat variatie binnen soorten laag is, en kleiner dan variatie
tussen soorten. Mijn onderzoek laat zien dat deze veronderstellingen niet altijd
gelden. De grote COI variatie is mogelijk een gevolg van versnelde fixatie van
mutaties als gevolg van infectie met reproductieve parasieten (door selectie op
de parasieten worden mutaties op het, alleen via de vrouwelijke lijn overervend,
mitochondriale DNA ‘meegesleept’). Het gebruik van (aanvullende) nucleaire
DNA merkers kan een aantal problemen met mitochondriële COI sequentie
data verhelpen. De uitdaging is om geschikte nucleaire markers te vinden.

ASEK SUAL ITEIT BINNEN BRYOBIA

Er zijn zowel seksuele als aseksuele spintmijten bekend. Spintmijten die zich
seksueel voortplanten zijn haplodiploïd: vrouwtjes zijn diploïd en ontwikkelen
uit bevruchte eieren, mannetjes zijn haploïd en ontwikkelen uit onbevruchte
eieren. Dit verschijnsel (mannetjes ontstaan uit onbevruchte eieren) wordt
arrhenotoke parthenogenese genoemd. Er zijn ook soorten bekend die zich
aseksueel voortplanten door middel van thelytoke parthenogenese: diploïde
vrouwtjes ontwikkelen uit onbevruchte eieren; mannetjes komen niet voor. In
dit proefschrift worden de termen parthenogenese en aseksualiteit gebruikt om
te verwijzen naar thelytoke parthenogenese. Binnen de Tetranychidae is parthe-
nogenese wijdverbreid in de sub-familie Bryobiinae, waartoe Bryobia behoort,
terwijl het zeldzaam is in de sub-familie Tetranychinae, waartoe Tetranychus
behoort. Weeks en Breeuwer (2001) hebben aangetoond dat in tenminste twee
Bryobia soorten, parthenogenese geïnduceerd wordt door Wolbachia bacteriën.

Het 3E HOOFDSTUK richt zich op de evolutie van aseksualiteit binnen het
geslacht Bryobia. Obligate aseksuele voortplanting is zeldzaam in het dierenrijk.
De meeste aseksuelen zijn te vinden als geïsoleerde takken aan de uiteinden van
de fylogenetische boom. Blijkbaar kunnen aseksuelen wel overleven op de korte
termijn, maar zijn ze gedoemd tot uitsterven op de lange termijn. Op de korte
termijn is aseksuele voortplanting voordelig omdat een aseksuele populatie een
twee keer zo grote groei snelheid heeft dan een seksuele populatie (er worden
immers geen mannetjes geproduceerd). Aan aseksuele voortplanting zijn ook
geen kosten verbonden gerelateerd aan bijv. het vinden van een partner, en er
is geen risico om een ziekte over te brengen. Ondanks deze voordelen voor
aseksuele voortplanting, is seksuele voortplanting verreweg het meest wijdver-
breid in het planten- en dierenrijk (dit is de ‘paradox of sex’). Algemene verkla-
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ringen voor deze paradox verwijzen naar de nadelen van aseksuele voortplan-
ting op lange termijn: aseksuelen kunnen zich minder snel aanpassen aan nieu-
we omstandigheden en staan bloot aan opeenhoping van nadelige mutaties, ter-
wijl verschillende voordelige mutaties niet bij elkaar kunnen komen. Dit is waar-
om aseksuelen als kort levende evolutionaire ‘doodlopende wegen’ worden
beschouwd, met weinig aanpassend vermogen. Het verklaart ook het sporadi-
sche voorkomen van obligate aseksuelen, en hun positie aan de uiteinden van
de fylogeniën.

In dit opzicht is het voorkomen van veel aseksuelen in één geslacht (Bryobia)
zeldzaam, en dit wekt vragen op over het ontstaan en de evolutie van aseksue-
le lijnen. In HOOFDSTUK 3 onderzoek ik de fylogenetische geschiedenis van
aseksuele voortplanting in het geslacht Bryobia. Ik laat zien dat aseksualiteit wijd-
verbreid is binnen Bryobia, wat laat zien dat  bepaalde dierlijke taxa wél een groot
aantal aseksuelen kunnen bevatten. Door middel van een combinatie van mito-
chondriële (COI gen) en nucleaire (28S rDNA gen) gegevens, laat ik zien dat
aseksualiteit meerdere malen ontstaan is binnen Bryobia. In ten minste twee
Bryobia soorten wordt de aseksualiteit veroorzakt door Wolbachia. Het is moge-
lijk dat Wolbachia verschillende Bryobia soorten onafhankelijk heeft geïnfec-
teerd. Ik heb ook naar clonale variatie binnen soorten gekeken, door monsters
te analyzeren die verzameld zijn op een grote geografische schaal. Over het
algemeen wordt aangenomen dat clonale soorten weinig genetische variatie
hebben. Echter, binnen B. kissophila trof ik een grote diversiteit aan, en ook
vond ik parafyletische patronen in het mitochondriële DNA. Deze bevindingen
kunnen mogelijk verklaard worden door een hoge fixatiesnelheid van mutaties
en door hybridisatie in het verleden (kruisingen tussen soorten). Reproductieve
parasieten als Wolbachia en Cardinium kunnen zulke processen beïnvloeden. Ik
beargumenteer dat dergelijke bacteriën een rol kunnen spelen in het evolutio-
naire succes van aseksuele soorten.

DI V ERSITEIT VAN WOLBACHIA EN CARDINIUM

Het geslacht Wolbachia is divers en is opgedeeld in acht ‘supergroepen’ (A-H),
op basis van DNA sequentiegegevens. In HOOFDSTUK 4, beschrijf ik de ontdek-
king van een nieuwe Wolbachia supergroep die ik aangetroffen heb in Bryobia
spec. V., gebaseerd op de sequenties van drie eiwitcoderende genen (ftsZ, gltA
en groEL) en 16S rDNA. In alle tot nu toe bestudeerde spintmijtsoorten is
alleen supergroup B aangetroffen. De ontdekking van weer een nieuwe
Wolbachia supergroup vergroot de diversiteit van Wolbachia en benadrukt de
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grote variatie die binnen dit geslacht aanwezig is. Verder lever ik bewijs voor
recombinatie (uitwisseling van DNA) tussen de supergroepen C en D, die beide
nematoden infecteren. Recombinatie tussen supergroepen is zeldzaam en is tot
dusver alleen maar aangetroffen tussen de geleedpotigen-infecterende super-
groupen A en B. De vondst van recombinatie tussen C en D is onverwacht,
omdat Wolbachia en nematodes (in tegenstelling tot Wolbachia en geleedpotigen)
een obligate, mutualistische relatie hebben. Ze laten een stricte co-cladogenese
zien en in een dergelijk patroon is voor recombinatie weinig plaats.

In HOOFDSTUK 5 bestudeer ik meer gedetailleerd de diversiteit van repro-
ductieve parasieten binnen het geslacht Bryobia. Ik toon aan dat zowel Wolbachia
als Cardinium binnen Bryobia aanwezig zijn, en dat ze soms in dezelfde soort, of
zelfs in hetzelfde individu aangetroffen worden. Ook leid ik de mate van recom-
binatie af voor Wolbachia. Het is bekend dat Wolbachia recombineert, maar het
is onduidelijk in hoeverre recombinatie bijdraagt aan de diversiteit van Wolbachia
in vergelijking tot puntmutaties. Met behulp van sequentiegegevens van vier
genen laat ik zien dat nieuwe allelen 7.5 tot 11 keer zoveel kans hebben om door
recombinatie gegenereerd te worden dan door puntmutaties. De hoge mate van
recombinatie is vergelijkbaar met waardes gevonden voor andere horizontaal
overgebrachte bacteriën, wat suggereert dat horizontale transmissie van genen,
of van complete bacteriën, aanzienlijk is binnen Wolbachia. Ik heb geen indica-
tie gevonden voor cospeciatie van gastheer en Wolbachia, en tevens vond ik een
gebrek aan congruentie tussen Wolbachia diversiteit enerzijds en mitochondrieel
DNA diversiteit of geografische verspreiding anderzijds. Cardinium werd min-
der vaak aangetroffen dan Wolbachia, maar liet ook een hoge diversiteit zien, met
acht unieke lijnen in 15 mijten, op basis van slechts twee genen. Ik vond geen
bewijs voor recombinatie, maar verder onderzoek met meer genen is nodig om
hier meer definitieve uitspraken over te doen. Een gebrek aan congruentie tus-
sen gastheer en Cardinium fylogeniën suggereert dat horizontale transmissie ook
aanwezig is voor Cardinium.

CYTO PLASMATISCHE INCOMPAT IB ILIT EIT

Binnen het geslacht Bryobia blijkt Wolbachia niet alleen in aseksuele soorten aan-
wezig te zijn, maar bijvoorbeeld ook in de seksuele soort B. sarothamni. Ik vond
bovendien dat deze soort ook geïnfecteerd is met Cardinium. In HOOFDSTUK 6
geef ik de resultaten weer van kruisingsexperimenten die zijn uitgevoerd om het
effect van Wolbachia en Cardinium in B. sarothamni te onderzoeken. Ik heb tevens
eventuele interacties tussen Wolbachia en Cardinium bekeken. Ik laat zien dat
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Cardinium sterke CI veroorzaakt in B. sarothamni. Dit betekent dat kruisingen
tussen Cardinium-geïnfecteerde mannetjes en ongeïnfecteerde vrouwtjes geen
nakomelingen opleveren (eieren komen niet uit). De bacteriën ‘modificeren’ het
sperma in geïnfecteerde mannetjes. Wanneer deze geïnfecteerde mannetjes
paren met ongeïnfecteerde vrouwtjes, leidt deze modificatie tot fragmentatie
van de paternale chromosomen in bevruchte eieren. Wanneer mannetjes
gekruist worden met vrouwtjes die met dezelfde bacterie geïnfecteerd zijn,
wordt de modificatie ‘gered’, en ontwikkelen de eieren zich normaal. Bryobia
sarothamni is de derde gastheersoort waarin Cardinium-geïnduceerde CI gevon-
den is, en deze studie laat het sterkste CI effect zien dat tot dusver is aangetrof-
fen voor Cardinium. In tegenstelling tot Cardinium induceert Wolbachia geen CI
in Bryobia. Ook vond ik dat Wolbachia niet in staat is CI geïnduceerd door
Cardinium te ‘redden’. Echter, CI wordt niet geïnduceerd wanneer een mannet-
je geïnfecteerd is met zowel Cardinium als Wolbachia. Ik heb ook gekeken naar de
infectiefrequentie in enkele populaties en vond dat frequenties uiteenlopen van
ongeïnfecteerde populaties tot polymorfe populaties waar zowel ongeïnfecteer-
de, enkel geïnfecteerde, als dubbel geïnfecteerde individuen voorkomen. In
geen van de populaties was één van de bacteriën gefixeerd. Ik bediscussieer
enkele factoren die van invloed kunnen zijn op infectiefrequenties in het veld.

CO N C LUSIE

Het is duidelijk dat de associatie tussen de reproductieve parasieten Wolbachia en
Cardinium en spintmijten erg dynamisch is. Op velerlei manieren spelen de
reproductieve parasieten een rol in de evolutie van spintmijen, bijvoorbeeld
door de genetische diversiteit of het voortplantingsmechanisme te beïnvloeden.
Mogelijk hebben ze een rol gespeeld in reproductieve isolatie en soortsvorming,
en zelfs kunnen ze een rol spelen in de overleving van aseksuelen. Anderzijds
wordt de evolutie van de symbionten beïnvloed door hun intracellulaire levens-
stijl en interacties met de gastheer en met elkaar. Binnen Wolbachia blijkt recom-
binatie een grote rol te spelen in het genereren van diversiteit, maar voor het
achterhalen van exacte patronen van recombinatie en transmissie is verder
onderzoek noodzakelijk. Dit proefschrift beschrijft tevens de relatief onbeken-
de reproductieve parasiet Cardinium. Verdere analyse en vergelijking van deze
verschillende bacteriën is wenselijk en noodzakelijk voor het begrijpen van de
mechanismen die een rol spelen in reproductieve manipulaties.
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