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Samenvatting 
 

 

De omgeving van planten en dieren verandert continu, op verschillende tijdsschalen en met 

variërende voorspelbaarheid, zoals dag-nacht ritme, weersveranderingen van dag tot dag, 

seizoenen, of klimaatverandering met langzaam verhoogde gemiddelde temperaturen en 

grotere temperatuurschommelingen. Niet alleen de abiotische factoren veranderen continu, 

ook de biotische factoren zoals beschikbaar leefgebied en/of de samenstelling van de 

levensgemeenschap. Om uitsterven te voorkomen, moeten individuen van die soort zich 

continu aanpassen aan een veranderende omgeving. De vraag is in welke mate organismen dit 

kunnen? Het is belangrijk om inzicht te krijgen in deze kwestie, omdat verschillen in 

aanpassingsvermogen tussen soorten kunnen leiden tot verstoring van het functioneren van 

een ecosysteem, door het wegvallen van specifieke functies die een organisme binnen een 

ecosysteem bekleedt. Organismen kunnen zich aanpassen aan een veranderende omgeving op 

de korte termijn (fysiologisch) en langere termijn (genetisch). Het fenotype van een 

organisme is de som van zijn genotype (zijn genen) en het effect van de omgeving 

(fysiologische status). De mogelijkheden en flexibiliteit die een organisme heeft om zijn 

fenotype aan te passen aan de omgeving heet fenotypische plasticiteit. 

Ectothermen zijn organismen die voor hun lichaamstemperatuur afhankelijk zijn van 

de omgevingstemperatuur. De belangrijkste omgevingsfactor voor ectothermen is 

temperatuur, omdat vrijwel alle biologische processen afhankelijk zijn van temperatuur. In dit 

proefschrift heb ik onderzocht hoe ectothermen zich op de korte termijn fysiologisch 

aanpassen aan een veranderde temperatuur. Ik heb gekeken naar hun thermische fenotypische 

plasticiteit en ik heb specifiek gekozen om te kijken naar de aanpassing van hun 

lichaamsvetten (lipiden). Celmembranen bestaan voornamelijk uit vet, houden het lichaam bij 

elkaar op microschaal, en beschermen het lichaam tegen invloeden van buitenaf. Opslagvetten 

zijn een belangrijke energiebron voor het lichaam, maar dan moet het wel in bruikbare vorm 

zijn en bijvoorbeeld niet te zeer gestold als gevolg van de lage temperatuur. Vetaanpassing is 

daarom erg belangrijk voor het functioneren van het hele lichaam. 

Ik heb gekozen om springstaarten als modelsysteem te gebruiken, omdat ze een zeer 

wijde verspreiding hebben: ze komen voor van pool tot tropen en van bos tot bloempot op het 

balkon. Hierdoor zijn ze aangepast aan een breed scala aan omgevingsomstandigheden, zowel 

genetisch als fysiologisch. Springstaarten zijn kleine bodemectothermen die in het ecosysteem 

de nutriënten kringloop bevorderen door het grazen van vooral schimmels en algen.  

Ik heb eerst onderzocht wat de beste manier is om vetten in springstaarten te meten. 

Het maakt uit op welke manier het biomateriaal bewerkt wordt in het laboratorium voordat de 

vetten hieruit worden gemeten. Vooral de meervoudig onverzadigde vetten zijn erg gevoelig 
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voor bepaalde behandelingen; zij raken bijvoorbeeld snel geoxideerd, waarna ze niet meer te 

detecteren zijn. Ik weet nu dat een methode met langzame saponificatie en het spoelen van de 

‘headspace’ met stikstofgas voor saponificeren en methyleren zorgt voor zo veel mogelijk 

conservering van deze meervoudige onverzadigde vetten, zodat ik de vetzuursamenstelling 

betrouwbaarder kan meten.  

Het hoofddoel van deze thesis was echter om te onderzoeken hoe springstaarten hun 

vetzuursamenstelling veranderen onder invloed van temperatuur, welke vetzuren toe- of 

afnemen en hoe sterk ze reageren, en of er verschillen tussen soorten zijn in hun 

aanpassingen. Vervolgens heb ik gekeken of verschillen in thermische fenotypische 

plasticiteit geassocieerd zijn met verschillen die optreden in temperatuurtolerantie. In eerste 

instantie bleek de respons van de vetten helemaal niet zo rechtlijnig als werd voorspeld in de 

literatuur. De theorie veronderstelt dat wanneer de temperatuur omlaag gaat, vetzuren meer 

onverzadigd worden, en bij een verhoging van de temperatuur juist meer verzadigd. Zonder 

aanpassing wordt vet hard bij lage temperatuur en zacht bij hoge temperatuur. Met aanpassing 

van de mate van verzadiging van de vetzuren blijft de viscositeit (vloeibaarheid) van de 

lichaamsvetten in evenwicht (homeoviscositeit). Deze thesis liet zien dat springstaarten hun 

vetzuren inderdaad met temperatuur veranderen (plastische response). Zo nam de proportie 

van het verzuur C16:0 vaak toe met temperatuur en nam C20:5n3 bijna altijd juist af. Er was 

verschil in de respons van de membraanvetzuren ten opzicht van de vetzuren in het opslagvet 

van de springstaarten: de respons van de opslagvettten paste beter bij de verwachtingen op 

basis van wat we vonden in de literatuur. De meest waarschijnlijke oorzaak van dit verschil in 

respons is de kleinere hoeveelheid alternatieve aanpassingsmogelijkheden die het opslagvet 

heeft. Membraanvet kan naast het aanpassen van de vetzuurverzadiging, ook de vorm van de 

molecuulkop ook de positie van de kop op het molecuul aanpassen, terwijl opslagvet alleen de 

vetzuurverzadiging kan aanpassen.  

 In meer detail keken we naar de vetzuurverandering in een springstaartsoort 

(Orchesella cincta) gedurende het aanpassen van vetten in reactie op een 

temperatuursverandering in jonge en volwassen springstaarten. Volwassen springstaarten 

hadden meer onverzadigde vetzuren dan jonge springstaarten, maar voor beide groepen 

werden de vetzuren meer onverzadigd tijdens aanpassing aan een temperatuurdaling. Vice 

versa werden opslagvetten meer verzadigd na een temperatuurstijging, maar de 

membraanvetten reageerden niet op temperatuurstijging, waarschijnlijk door die alternatieve 

aanpassingsmogelijkheden zoals hierboven genoemd. 

 Hoe zit het nou precies met die vetzuurveranderingen in reactie op temperatuur? 

Welke vetzuren reageren nu op temperatuur en welke niet? De vetzuursamenstelling van O. 

cincta na vier weken aanpassen aan vijf verschillende temperaturen veranderde grotendeels in 

overeenstemming met het vorige experiment. Weer lieten de vetzuren een hoge mate van 

plasticiteit zien, maar we vonden een aantal opvallende afwijkingen van de verwachtingen. 
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Twee specifieke vetzuren (C18:2n6 en C18:3n3) namen toe in hoeveelheid bij een hogere 

temperatuur, terwijl men juist een afname van deze meervoudig onverzadigde vetzuren zou 

verwachten bij hogere temperatuur. Een mogelijk verklaring hiervoor is dat in sommige 

soorten deze vetzuren essentieel zijn en dus alleen via het dieet te verkrijgen. Er is slechts 

voor twee insectensoorten gevonden dat ze deze vetzuren zelf kunnen produceren, andere 

dieren kunnen dit waarschijnlijk niet. Als deze vetzuren essentieel zijn voor springstaarten 

dan kan het reserveren van deze vetzuren voor toekomstige processen een hogere prioriteit 

hebben dan de temperatuurrespons. Er is dan een trade-off tussen temperatuuraanpassing en 

toekomstige reproductie, die kan leiden tot een suboptimale temperatuuraanpassing. 

 Naast vetzuuraanpassingen, heb ik gekeken naar de RNA expressie van genen die 

verschillende desaturase enzymen coderen in O. cincta. Een organisme haalt een groot deel 

van de vetzuren uit het voer of produceert ze zelf. Indien de opgenomen vetzuren niet de 

goede verzadiging hebben, kan een organisme ze zelf minder verzadigd maken door gebruik 

van specifieke desaturase enzymen. Tijdens het bekijken van de RNA expressie in O. cincta, 

is inderdaad geen expressie van ∆12 of ∆15 desaturases gevonden. Dit bevestigt dat C18:2n6 en 

C18:3n3 voor O. cincta waarschijnlijk essentiële vetzuren zijn. In deze proef zag ik ook dat de 

meeste desaturase genen veel hoger tot expressie kwamen bij dieren die aangepast waren aan 

warmte dan aan koude, tegenovergesteld aan wat we verwachtten. Mogelijk zorgde verhoogde 

activiteit door warmere temperatuur voor andere prioriteiten dan die van temperatuur 

aanpassing, e.g. verhoogde voeropname en voortplanting. 

 Laboratoriumexperimenten aan temperatuuraanpassing simuleren vaak een enkele 

temperatuurswisseling maar in een natuurlijke omgeving fluctueert de temperatuur veel vaker 

dan eens. Om te onderzoeken hoe O. cincta reageert op herhaaldelijk wisselende temperatuur 

heb ik ze blootgesteld aan een tweedaagse temperatuurwisseling. In het begin paste O. cincta 

de vetzuren nog wel aan de nieuwe temperatuur aan, maar al snel vond er een uitdoving van 

die respons plaats. In plaats daarvan was hun vetzuursamenstelling continu gelijk aan de 

vetzuursamenstelling van dieren die aan constant warme temperatuur waren aangepast. Om te 

kijken hoe goed deze springstaarten functioneren op basis van hun temperatuuraanpassing, 

bepaalde ik hun extreme temperatuurtolerantie. O. cincta aangepast aan constant koude 

temperatuur was beter instaat om een koude schok te weerstaan, terwijl individuen aangepast 

aan continue warmte beter in staat waren een hitteschok te weerstaan. Als O. cincta hun 

vetten aanpaste aan wisselende temperatuur, weerstonden individuen een hitteschok net zo 

goed, en een koude schok net iets beter dan individuen aangepast aan constante warmte. 

Hoewel de vetzuursamenstelling in overeenstemming was met die van individuen aangepast 

aan constante warmte, hadden de dieren die hun vetten aanpaste aan wisselende temperatuur 

een hogere temperatuurtolerantie.  

 Verschillen in temperatuurwisselingen in de bodemhabitat worden vooral gevonden 

langs een verticale gradiënt. Springstaartsoorten die diep in de bodem leven verschillen in 
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microhabitat met soorten die meer oppervlakkig leven, omdat dieper in de bodem de 

omgevingsomstandigheden constanter zijn. Dieplevende soorten hebben hierdoor minder 

(evolutionaire) selectie druk gehad op het aanpassen aan wisselende temperatuur dan dieren 

die meer aan de oppervlakte van de bodem leven. Als gevolg hiervan verwachtte ik dat dieren 

die meer aan de oppervlakte leven (bijvoorbeeld O. cincta) zich fysiologisch gezien beter aan 

kunnen passen aan wisselende temperatuur dan dieren die dieper in de bodem leven. 

Oppervlakkig levende springstaartsoorten lieten inderdaad grotere mate van fysiologische 

flexibiliteit zien dan dieplevende soorten. Ook hun temperatuurtolerantie was hoger: zij 

konden beter tegen extreme hitte dan dieplevende soorten. Dieplevende springstaartsoorten 

hadden fysiologisch gezien dus een minder plastisch fenotype dan oppervlakkig levende 

soorten. Tenzij dieplevende soorten zich gedragsmatig kunnen beschermen tegen temperatuur, 

is deze groep springstaarten daardoor kwetsbaarder voor klimaatverandering, ondanks dat 

oppervlakkig levende soorten aan grotere temperatuursveranderingen worden blootgesteld.  

Er zijn vele factoren die de gevonden variatie in temperatuurresponsen kunnen 

verklaren. In deze thesis kwam naar voren dat de leeftijd van het individu, soort, periode van 

aanpassing, mate van de temperatuursverandering, en richting van de temperatuurs-

verandering effect hadden op de mate van lichaamsvetaanpassing. Vanuit de literatuur 

kwamen daar nog mogelijke effecten bij van dieet, lucht- of bodemvochtigheid, en de 

interactie met enzymen. Toch vertoonden membraan- en opslagvetten een hoge mate van 

plasticiteit in reactie op temperatuur, waaruit ik concludeer dat vetzuuraanpassingen 

waarschijnlijk essentieel zijn voor de fysieke eigenschappen van lichaamsvet onder 

verschillende omgevingstemperaturen. Hoewel mijn resultaten geen direct bewijs vormen 

voor het behoud van de homeoviscositeit van lichaamsvet in reactie op temperatuur, wijzen ze 

samen in de richting van adaptieve veranderingen in lichaamsvetten die het 

weerstandsvermogen kunnen verhogen tijdens de temperatuursveranderingen waaraan deze 

dieren worden blootgesteld.  


