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SUMMARY (ENGLISH) 
Spider mites are a pest on many important crops because they are masters in 

developing resistance to pesticides as well as natural plant defences. They also secrete 

salivary proteins into the plant during feeding some of which make the host plant more 

suitable as food by interfering with their defences. In this thesis I selected one of the 

main proteins of spider mite saliva, a protein of unknown function called SHOT2b, 

to investigate its effect on the plant and via the plant on the mite. Using a technique 

called Yeast-2-Hybrid I identified several plant proteins that interact with SHOT2b 

and these appeared to mainly belong to the MUT9-LIKE KINASE (MLK) family. In the 

model plant Arabidopsis thaliana the MLK family consists of four kinases. Kinases 

are a large group of proteins that activate (sometimes inactivate) other proteins via 

phosphorylation and the MLK family of A. thaliana has important roles in primary and 

secondary processes, e.g. they are involved in the regulation of light perception. I 

focussed my research on one of these proteins in A. thaliana, called MLK4, because 

I observed that this particular protein renders the plant susceptible to spider mites 

i.e. spider mites upregulate the expression of MLK4 whereas on MLK4 knock-out 

(KO) mutant plant spider mites only produce half of their normal amount of offspring. 

Therefore, we consider MLK4 to take effect as a so-called Susceptibility gene/protein 

(S-gene/protein) of A. thaliana, since its presence makes the plant more susceptible 

to spider mites. This is the first time that a plant protein that facilities spider mites has 

been identified. After my discovery of MLK4 as S-gene and as plant target of the mite’s 

SHOT2b, my research project focussed mainly on two general questions: (1) how does 

MLK4 cause susceptibility to spider mites and (2) what is the role of SHOT2b in this 

process? To address these questions, I worked with wild type Col-0 and mlk4 KO A. 
thaliana plants and of these plant genotypes I also created transgenic lines equipped 

with an artificially inducible SHOT2b gene. First, I performed general response 

screens on these plant lines, including lines infested with mites, using transcriptomics, 

proteomics, phosphoproteomics and metabolomics. Spider mite infestation induced 

marked changes at all these levels in the plant’s primary and secondary chemistry in 

response to spider mites. However, the differences between normal plants to mlk4 

plants with or without SHOT2b expression were rather minor and especially pointed 

towards differences at the level of glucosinolate metabolism. Glucosinolates are a 

family of toxins that protect the plant against mainly herbivores and some pathogens. 

Glucosinolates are activated by the enzyme myrosinase, and in turn form highly 

reactive nitriles and cyanides, that upon ingestion can ultimately lead to increased 

mortality. Dedicated assessment of glucosinolate levels in our plant lines suggests 
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that the interaction between MLK4 and SHOT2b may reduce the levels of a subset 

of aliphatic glucosinolates which could explain why mites perform so poorly on mlk4 

mutant plants and we hypothesized that SHOT2b may stabilize MLK4. Furthermore, 

we observed that mlk4 plants despite being fairly resistant to spider mites also have 

a deleterious root phenotype and are subject to greatly delayed flowering (data not 

shown). Hence, we reasoned that for making plants more resistant to spider mites 

by disabling the MLK4 – SHOT2b interaction, a KO mutation of MLK4 is undesirable 

but would require MLK4 alleles with normal functionality yet that do not interact with 

SHOT2b. Therefore, we created a yeast library of MLK4 proteins with random single 

non-synonymous SNPs and searched for mutant versions not interacting with SHOT2b 

yet could have a normal functionality. The latter we were unable to confirm within the 

time frame of this PhD project but we identified several single amino acid changes 

that are strong candidates for obtaining “SHOT2b -resistant” MLK4 alleles and which 

could possibly be applied to make crops more resistant to spider mites. From the 

fundamental perspective of my research an important question is to which extent there 

is reason to believe that the SHOT2b – MLK4 interaction has naturally evolved in the 

interaction between spider mites and A. thaliana. Two important reasons for asking 

this question are the fact that spider mites are not often found on crucifers while the 

expression of SHOT2b ceases in the second generation of spider mites on A. thaliana 

as well alternative hosts such as tomato. Although this downregulation may reflect a 

physiological trade off with activation of the mite’s detoxification machinery it may also 

indicate that the interaction between SHOT2b and MLK4 does actually not play a role 

of great importance in A. thaliana – spider mite interaction. We explored therefore also 

the interactions between SHOT paralogs, some of which not being downregulated 

on plants like tomato and A. thaliana, and MLK orthologs in different plant species 

i.e. tomato and bean. These data indicate that the SHOT – MLK interaction is not 

limited to SHOT2b / MLK4 and thus may be relevant for the interaction between spider 

mites and other plant species as well. This would emphasize that, on the one hand, A. 
thaliana clearly is a very suitable model plant for exploring the mechanistic aspects of 

the interplay between herbivore effectors and plant targets yet not automatically for 

translating such findings to the level of ecophysiology and that of co-evolutionary arms 

races, on the other. Taken together, I discovered a plant S-gene that facilitates spider 

mites and possibly is hijacked by the mite’s SHOT effectors to downregulate plant 

defences. Expanding this research line to other (crop) plants in the future may reveal 

novel opportunities for resistance breeding against herbivorous pests 
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SAMENVATTING 
Planten vormen de fundering van het hele voedselsysteem: niet alleen worden wij 

gevoed door groente- en fruitgewassen, maar het (pluim)vee eet ook van planten 

zoals mais en soya. Het is een grote uitdaging om onszelf en de wereld te blijven 

voeden aangezien er op dit moment nog veel voedseltekorten zijn. Door het 

veranderende klimaat zullen deze tekorten nog verder oplopen. Zo wordt er verwacht 

dat er de komende jaren meer plagen zullen zijn van herbivoren, zoals sprinkhanen, 

bladluizen en mijten. Planten hebben een natuurlijk afweersysteem dat zich verdedigd 

tegen plagen, maar door jarenlange selectie is diversiteit verloren gaan waardoor 

planten minder goed beschermd zijn (voor meer informatie, zie hoofdstuk 1 van 

deze thesis). Een van de plagen die zowel in het veld als in de kassen voorkomt, zijn 

de spintmijten. Omdat spintmijten erg klein zijn, worden ze lastig gedetecteerd en 

door hun snelle populatiegroei is het snel te laat wanneer ze wel worden opgemerkt. 

Daarnaast onderdrukken spintmijten het natuurlijke afweersysteem van planten 

doordat ze in hun speeksel eiwitten hebben die een interactie aangaat met eiwitten 

in de plant. Die planten-eiwitten kunnen gemanipuleerd worden door de mijten-

eiwitten, waardoor de plant nog vatbaarder wordt. Tijdens dit promotie onderzoek 

heb ik zo’n mijten-eiwit onderzocht: SHOT2b. Dit eiwit gaat een interactie aan met 

een belangrijk planten-eiwit, MLK4, dat o.a. betrokken is bij het reguleren van licht 

responses en bloei van de plant Arabidopsis thaliana: een modelplant in de biologie 

(hoofdstuk 2 van deze thesis). Mijten leggen veel minder eitjes op planten waar MLK4 

expressie afwezig is. Daarom concluderen we dat mijten een correcte werking van 

MLK4 nodig hebben om te gedijen op Arabidopsis. Ondanks dat MLK4 de planten 

vatbaarder maakt voor mijten, is het gen wel echt nodig omdat planten anders niet op 

tijd bloeien. Daarnaast heb ik gevonden dat planten hun genexpressie grootschalig 

aanpassen wanneer mijten de plant infesteren (hoofdstuk 3 van deze thesis), en veel 

toxines gaan produceren, met name glucosinolaten (hoofdstuk 3 en 4 van deze thesis). 

Deze gifstoffen hebben een karakteristieke geur en smaak, en komen voornamelijk 

voor in kolen. Onderzoek van andere wetenschappers heeft ook aangetoond dat deze 

stoffen ook erg nadelig zijn voor mijten. In hoofdstuk 4 heb ik de glucosinolaten in 

de plant gemeten, en heb ik gevonden dat het mijten-eiwit SHOT2b de productie 

van sommige van deze gifstoffen tot een halt brengt. Dit kan SHOT2b alleen doen 

wanneer MLK4 aanwezig is. Dit verklaart waarom mijten veel minder eitjes leggen op 

planten die MLK4 niet tot expressie brengen, omdat dan SHOT2b niet de glucosinolaat 

productie kan remmen vanwege de afwezigheid van MLK4. Dit beargumenteer ik in 

het laatste hoofdstuk van deze thesis (hoofdstuk 5). Tot slot heb ik gerichte mutaties in 
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het gen van MLK4 aangebracht zodat de interactie met SHOT2b wordt doorbroken. 

Deze nieuwe methode van resistentie herstel van planten zou o.a. kunnen worden 

toegepast in zaadveredeling
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