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Samenvatting

Het verlies van eigenschappen is een belangrijk proces dat bijdraagt aan
evolutionaire veranderingen van organismen. Desondanks heeft onderzoek
op dit gebied relatief weinig aandacht gekregen en wordt het belang van
verloren eigenschappen vaak over het hoofd gezien. Een eigenschap kan
als verloren worden beschouwd als er, onder bepaalde omgevingscondities,
geen expressie optreedt van het fenotype ondanks dat deze eigenschap wel
tot expressie kwam in de gemeenschappelijke voorouder. Zo’n situatie kan
ontstaan als eigenschappen ongebruikt blijven of als selectie tegen een ei-
genschap optreedt met een negatief effect op de fitness. Het proces kan
versneld worden als de omgeving voor een bepaalde fenotypische functie
compenseert. Hierbij voorziet de omgeving, in plaats van het organisme
zelf, in een voedingsstof of functie met een degradatie van het fenotype als
gevolg. Compensatie van eigenschappen door de omgeving kan bijvoorbeeld
tot stand komen in systemen waarbij het dieet voorziet in een essentiële stof
of wanneer een interactiepartner een bepaalde fenotypische functie uitvoert.
Ecologische interacties met de omgeving spelen daarom een aanzienlijke rol
in de evolutionaire dynamiek tussen eigenschappen.

Belangrijke voorbeelden van verloren eigenschappen betreffen eigenschap-
pen betrokken bij de stofwisseling. Voeding is van grote invloed op de fit-
ness, met name door het inherente verband met overleving, groei en voort-
planting. Het verlies van een essentieel kenmerk dat betrokken is bij de
stofwisseling van voedingsstoffen komt voor in parasitoïden die geen vet-
voorraden aanleggen als adulten. Deze insecten voeden en ontwikkelen zich
op of in andere geleedpotigen tijdens het larvale stadium, maar zijn vrij le-
vend als adulten om nieuwe gastheren te zoeken. Het aanmaken van vetten
is een geconserveerde eigenschap die universeel door organismen gebruikt
wordt om vetzuren te produceren voor opslag in vetreserves. De opslag
van voedingsstoffen is vooral belangrijk wanneer organismen geconfronteerd
worden met ongunstige omgevingscondities, waarbij voedsel wellicht niet of
maar in beperkte hoeveelheid aanwezig is om te voorzien in de directe ener-
giebehoefte. De parasitoïde neemt vetten over van de gastheer tijdens de
larvale ontwikkeling, waarbij het fenotype van dit kenmerk wordt gecom-
penseerd door de omgeving. Dit heeft tot gevolg dat fenotypische degradatie
optreedt in belangrijke eigenschappen betrokken bij de vetaanmaak. Co-
evolutie tussen gastheer en parasitoïde lijkt daarom ten grondslag te liggen
aan het verlies van de vetaanmaak, omdat kostbare stoffen in de vorm van
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vetreserves worden aangemaakt door de gastheer. Het eerste aspect met
betrekking tot deze hypothese berust op het verband tussen deze metabo-
lische afwijking in larven en adulten: Het is aannemelijk dat een gebrek
aan vetaanmaak voordelig is in het larvale stadium, terwijl adulten worden
beperkt door de hoeveelheid vetreserves die beschikbaar zijn na de meta-
morfose naar het adulte stadium. Het tweede aspect heeft betrekking op het
vermogen van parasitoïden om de fysiologie van de gastheer te beïnvloeden,
waarbij de hoeveelheid voedingsstoffen kan worden verhoogd. Gastheer-
manipulatie lijkt daarom een belangrijke rol te spelen bij het evolutionaire
verlies van de vetaanmaak.

Drie vragen met betrekking tot het evolutionair verlies van de vetaan-
maak worden in dit proefschrift behandeld: i) Heeft co-evolutie tussen gast-
heer en parasitoïde geleid tot het evolutionaire verlies van de vetaanmaak?
ii) Welke mechanismen liggen ten grondslag aan het verlies van deze essen-
tiële eigenschap in parasitoïden? iii) Hoe beïnvloedt het dieet belangrijke
levensloopstrategieën in organismen die geen vetten aanmaken? Om een
antwoord te vinden op de eerste vraag is er gekeken naar het verband tus-
sen de parasitaire levensstijl en het verlies van vetaanmaak door middel van
een fylogenetische analyse. Hierbij werd de vetaanmaak van 24 parasitoïden
onderzocht en data voor 70 andere insecten verkregen uit de literatuur. De
vetaanmaak is tijdens de evolutie verloren gegaan in drie verschillende orden
binnen de insecten die elk een parasitaire levensstijl hebben aangenomen.
Naast deze bevinding heeft dit onderzoek laten zien dat de vetaanmaak he-
revolueerde in drie groepen sluipwespen die gekarakteriseerd worden door
de brede verscheidenheid aan gastheren die zij parasiteren, ofwel generalis-
ten. Compensatie van vetreserves door de omgeving heeft geleidt tot het
evolutionaire verlies van de vetaanmaak in de meeste parasitoïden. Des-
ondanks lijkt het dat deze eigenschap gemakkelijk herevolueert, met name
in soorten waarbij gastheermanipulatie (en daarmee het verhogen van de
vetreserves van de gastheer) onwaarschijnlijk lijkt.

Gespecialiseerde parasitoïden leggen eitjes in maar één of enkele gast-
heersoorten en hebben over het algemeen een gebrek aan lipogenese, omdat
gastheermanipulatie de vetreserves van de gastheer substantieel kan laten
toenemen. Daarentegen wordt voor generalisten verwacht dat de grote ver-
scheidenheid aan potentiële gastheren fysiologische manipulatie bemoeilijkt.
Generalisten kunnen daarom een relatief lagere vethoeveelheid overnemen
van de gastheer waardoor een functionele vetaanmaak genoodzaakt blijft.
Er zijn echter uitzonderingen gevonden waarbij generalisten geen vetreser-
ves aanleggen. Één van deze soorten, Nasonia vitripennis, is wel in staat

184



Samenvatting

tot gastheermanipulatie en is daarmee dan ook tot op zekere hoogte gespe-
cialiseerd op enkele gastheren. Een andere parasitoïde soort met een grote
verscheidenheid aan gastheren en een gebrek aan vetaanmaak is Pachycre-

poideus vindemmiae. Door vethoeveelheden van gastheer en parasitoïde te
bepalen is gebleken dat deze soort zijn gastheer niet manipuleert, wat leid
tot de conclusie dat in sommige parasitoïden andere mechanismen dan gast-
heermanipulatie ten grondslag liggen aan het verlies van de vetaanmaak.
Potentiële verklaringen voor deze bevindingen kunnen zijn dat reeds toe-
reikende vethoeveelheden verkregen worden tijdens de larvale ontwikkeling
wat manipulatie van de gastheer onnodig maakt. Anderzijds bestaat de
mogelijkheid dat gastheermanipulatie verloren is gegaan tijdens de evolutie
van deze soort.

Een aanname met betrekking tot het verlies van lipogenese was dat het
verlies van deze eigenschap alleen betrekking heeft op het aanmaken van
vetzuren, waarbij het verlengen of oververzadigd maken van vetzuren nog
tot de mogelijkheden behoort om verschillende typen vetmoleculen aan te
maken. Door te kijken naar de efficiëntie waarmee gastheren geëxploiteerd
kunnen worden binnen een galwespengemeenschap werd gevonden dat één
van de geteste parasitoïde soorten in staat was de ratio van bepaalde typen
vetzuren aan te passen. Dit wijst erop dat deze soort in staat is tot het
verlengen en overzadigd maken van vetzuren. Deze studie heeft verder
onthuld dat geen van de soorten binnen de galwespengemeenschap vetten
aanmaken en dat er een zeer hoge efficiëntie is waarmee voedingsstoffen
kunnen worden overgenomen van de gastheer. Dit onderzoek is daarmee
het eerste dat laat zien dat een parasitoïde in staat is de vetzuurcompositie
aan te passen, ook al is de vetaanmaak verloren gegaan.

Ondanks het feit dat er momenteel veel nieuwe voorbeelden worden
gevonden waarbij eigenschappen verloren gaan door compensatie door de
omgeving zijn de onderliggende mechanismen onduidelijk gebleven. Door
naar veranderingen in gentranscriptie te kijken in gevoerde en gehongerde
vrouwtjes van de sluipwesp Nasonia vitripennis werd gevonden dat trans-
criptiepatronen van deze wesp aanzienlijk afwijken van die geobserveerd
bij de vlieg Drosophila melanogaster, een soort die wel vetten aanmaakt.
Een zeer lage transcriptie van het belangrijkste gen betrokken bij de vet-
aanmaak, fatty acid synthase fas, verklaard waarom parasitoïden geen vet
aanmaken. Er zijn twee mogelijke oorzaken voor het gebrek aan vetaan-
maak: Mutaties zijn geaccumuleerd in het coderende gedeelte van dit gen of
een verandering in genregulatie ligt ten grondslag aan de lage transcriptie.
Het werd niet aannemelijk bevonden dat de lage transcriptie van fas het
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gevolg was van geaccumuleerde mutaties, omdat er geen onregelmatigheden
werden gevonden in de aminozuursequentie wanneer deze vergeleken werd
met andere insecten die wel vetten aanmaken. Het is daarom aannemelijk
dat het gebrek aan vetaanmaak veroorzaakt wordt door veranderingen in
genregulatie, bijvoorbeeld door de invloed van hormonen, non-functionele
transcriptiefactoren of andere veranderingen in de regulatie van genen be-
trokken bij vetmetabolisme.

Het verkrijgen van voldoende reserves is met name belangrijk in or-
ganismen die metabolisch gecompromitteerd zijn, zoals parasitoïden. Het
kan daarom verwacht worden dat voedingsstoffen met een hoge calorische
waarde een gunstig effect hebben op fitness-gerelateerde eigenschappen.
Desondanks wordt er in de meeste organismen een negatief effect gevonden
tussen een dieet met een hoge calorische kwaliteit en levensduur. Parasito-
ïden die geen vet aanmaken worden verwacht af te wijken van dit patroon,
omdat het opnemen van voedsel met een hogere calorische waarde juist voor-
delig zou moeten zijn met betrekking tot belangrijke fitness-gerelateerde
eigenschappen. Gebruik makend van een tweedelige opzet werd onder-
zocht hoe twee sluipwespen reageerden op voedsel van variërende calori-
sche waarde met betrekking tot de levensduur en de aanmaak van eieren:
verschillende suikerconcentraties werden aangeboden of de toegankelijkheid
tot voedsel werd gevarieerd. Daarbij werd aangetoond dat hoge suikercon-
centraties een negatief effect hebben op de levensduur, terwijl de aanmaak
van eieren stabiel bleef. Variatie in de frequentie waarmee deze soorten
toegang kregen tot suikerbronnen liet dit effect niet zien. Deze bevindingen
geven aan dat, in tegenstelling tot de verwachting, parasitoïden geen voor-
deel ondervinden van het consumeren van voedselbronnen met een hogere
calorische waarde.

Parasitoïden worden steeds vaker gebruikt als natuurlijke vijanden tegen
schadelijke insecten in agro-ecosystemen. Het kan daarom economisch voor-
delig zijn om parasitoïden gebruikt in de biologische bestrijding te voorzien
van een adult dieet waarin een vetcomponent aanwezig is om de vetreserves
en mogelijk de fitness te verhogen. Toevoeging van een vetcomponent in het
dieet van de sluipwesp Cotesia glomerata leidde tot een verhoging van de
vetreserves of reserves werden voor langere tijd op een hoog niveau gehou-
den. Echter, deze vetcomponent had een nadelige invloed op de levensduur.
Mogelijk was deze vetcomponent in de huidige concentratie toxisch. Ander-
zijds kan het zijn dat de calorische waarde van de vetcomponent te hoog
was. Het is daarom essentieel een geschikte vetcomponent te vinden om
vetreserves en fitness te verhogen voor parasitoïden die gebruikt worden in
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de biologische bestrijding.
Er is grote variatie in het aantal eigenschappen dat verloren is gegaan

gedurende de evolutie, waarbij het onduidelijk blijft waarom bepaalde ei-
genschappen verloren gaan en hoe dit verlies bijdraagt aan de evolutionaire
dynamiek tussen eigenschappen in een ecologische context. Wat wel duide-
lijk is is dat fenotypische degradatie substantieel bijdraagt aan de compo-
nent van de genetische variatie die verscholen blijft voor selectie, waarbij
deze cryptische genetische variatie een belangrijke rol speelt in zowel het
ontstaan van nieuwe eigenschappen als het verlies daarvan. Om deze re-
den speelt het verlies van eigenschappen dan ook een belangrijke rol in
de voorziening van het moleculaire substraat dat potentieel gebruikt kan
worden om staande genetische variatie te vergroten. Zodra eigenschappen
herevolueren en deel uit gaan maken van de genetische variatie die vertaald
wordt naar het fenotype is deze eigenschap weer beschikbaar voor selectie
en evolutionaire veranderingen. Zodra we meer inzicht krijgen in de ver-
scheidenheid aan mechanismen die ten grondslag liggen aan het verlies van
eigenschappen kunnen we ontrafelen waarom en hoe verloren eigenschap-
pen bijdragen aan de evolutionaire dynamiek en de grote rol die verloren
eigenschappen in evolutionaire processen spelen.
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