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Nederlandse samenvatting
De meeste diersoorten planten zich voort via twee geslachten: mannetjes en
vrouwtjes. Dit wordt seksuele voorplanting genoemd en is een wijd verbreid feno-
meen in de natuur. Andere soorten maken gebruik van aseksuele voortplanting.
Een simpel voorbeeld zijn bacteriën, die geen geslachten kennen. Bacteriën delen
zich in tweeën en kunnen zich zo voortplanten. Een andere vorm van aseksuele
voortplanting komt voor in hogere diersoorten waarbij vrouwtjes via onbevruchte
eitjes weer nieuwe vrouwtjes kunnen produceren die (meestal) genetisch een ko-
pie zijn van de moeder. Dit wordt ook wel parthenogenese genoemd. Soorten
die zich aseksueel voortplanten kunnen dit vaak veel sneller dan soorten die zich
seksueel voortplanten, omdat bij aseksuele voortplanting er altijd alleen maar
vrouwtjes ontstaan die zich ook weer allemaal kunnen voortplanten. Hierdoor
zal een aseksuele soort de seksuele soort snel overwoekeren. Bij seksuele voort-
planting ontstaan immers ook mannetjes die zich niet zelf kunnen voortplanten
en altijd een vrouwtje nodig hebben. Ook hoeft een aseksuele diersoort niet eerst
op zoek naar een partner voordat het zich kan voortplanten. Het lijkt er dus
op dat aseksuele voortplanting meer voordelen heeft. Het houdt onderzoekers
al tientallen jaren bezig waarom dan toch de grote meerderheid van de diersoor-
ten zich uitsluitend seksueel voortplant. Dit wordt ook wel de paradox van seks
genoemd.

Seksuele voortplanting

Een van de grote voordelen van seksuele voortplanting is dat nageslacht altijd
een combinatie is van twee ouders. De set van eigenschappen van iedere ouder
is blijkbaar goed genoeg om te overleven en zich voort te planten. Het nageslacht
krijgt van beide ouders de sets van goede eigenschappen waarmee het nageslacht
een goede kans heeft optimaal aangepast te zijn aan de omstandigheden in de
natuur waarin het moet overleven. Eventuele slechte eigenschappen van één van
beide ouders kunnen gecompenseerd worden door een goede set van de andere
ouder. Nakomelingen van seksueel voortplantende ouders zijn dus waarschijnlijk
beter aangepast aan de omstandigheden en doordat er variatie gecombineerd kan
worden in eigenschappen kunnen ze zich ook beter aan veranderende omstandig-
heden aanpassen. In nageslacht van aseksueel voortplantende vrouwtjes krijgen
de nakomelingen alleen de eigenschappen van de moeder mee en dit blijft genera-
ties lang hetzelfde. Af en toe vindt er een mutatie plaats waardoor een eigenschap
verandert, wat òf beter òf slechter kan zijn voor het individu. In dit systeem zijn
nakomelingen optimaal aangepast aan de omstandigheden waarin de moeder en
de generaties ervoor hebben geleefd, maar als de omstandigheden veranderen
dan is er te weinig variatie in eigenschappen om zich te kunnen aanpassen. Het
beste systeem lijkt dus aseksuele voortplanting zolang de omstandigheden gelijk
blijven omdat dit het snelst de meeste nakomelingen oplevert. Een switch naar
seksuele voortplanting kan gemaakt worden als de omstandigheden veranderen
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zodat sets van eigenschappen uitgewisseld kunnen worden. Deze mix van aseksu-
ele en seksuele voortplanting binnen een soort wordt heel af en toe waargenomen
maar de meeste diersoorten blijven zich toch strikt seksueel voortplanten ook al
lijkt dit niet het meest ideale systeem.

Seksuele voortplanting is dus het meest gebruikte systeem in het dierenrijk
en er zijn altijd maar twee geslachten bij betrokken. Dit doet vermoeden dat
dit systeem al heel vroeg in de evolutie is ontstaan en daarna behouden is ge-
bleven. Toch is het genetische mechanisme waarmee de ontwikkeling voor een
van beide geslachten geregeld wordt zeer gevarieerd. Deze discrepantie tussen
een binaire keuze aan de ene kant (man of vrouw) en een enorme variëteit aan
manieren om dit te regelen is al jaren lang een moeilijk vraagstuk geweest voor
evolutionair biologen. Door van verschillende soorten dieren het mechanisme
van geslachtsbepaling op te helderen hopen biologen meer inzicht te krijgen in
de achterliggende evolutie van de mechanismen van geslachtsbepaling. Hiervoor
zijn insecten heel geschikt omdat ze met hun bijna miljoen beschreven soorten
samen de grootste groep dieren vormen. Insecten komen voor over de hele wereld
en verschillende soorten leven onder verschillende omstandigheden, kortom er is
heel veel variatie in de soorten insecten. De vraag is of deze variatie ook te zien
is in het mechanisme voor de geslachtsbepaling. Zouden insecten, ondanks hun
grote verschillen, er toch hetzelfde geslachtsbepalingsmechanisme erop na hou-
den? Dit zou er op kunnen duiden dat het geslachtsbepalingsmechanisme vroeg
in de evolutie is ontstaan en daarna behouden is gebleven. Of zou dit heel erg
variabel zijn en grote verschillen laten zien tussen verschillende soorten? Dit zou
kunnen aangeven dat geslachtsbepalingsmechanismen misschien wel meerdere
keren onafhankelijk zijn ontstaan.

Diploı̈de geslachtsbepaling

Bij zoogdieren, waaronder de mens, hebben zowel de mannen als de vrouwen twee
setjes van hun chromosomen, dit wordt een diploı̈d genoemd. Een setje is afkom-
stig van de moeder via het ei en het andere setje is afkomstig van de vader via de
zaadcel, bij bevruchting levert dit twee setjes op. Mensen hebben 46 chromoso-
men die bestaan uit 22 paar autosomen en 1 paar geslachtschromosomen. Bij de
man zijn de twee geslachtschromosomen niet identiek (XY), bij de vrouw wel (XX).
Op het Y-chromosoom ligt een gen dat de mannelijke ontwikkeling aanschakelt.
XX individuen missen dat gen waardoor de vrouwelijke ontwikkeling start. De
fruitvlieg, Drosophila melanogaster, is ook diploı̈d en heeft ook XX/XY geslachts-
chromosomen maar het mechanisme wat in de fruitvlieg de geslachtsontwikke-
ling stuurt is anders dan in mensen. Op het X chromosoom van Drosophila liggen
specifieke elementen die, als ze in tweevoud voorkomen bij een XX individu, tot
vrouwelijke ontwikkeling leiden. Als deze elementen enkelvoudig voorkomen in
XY individuen wordt de mannelijke ontwikkeling gestart. Dit laat al een verschil
zien in geslachtbepalingsmechanismen, want in beide gevallen wordt vrouwelijke
ontwikkeling gestart door een XX samenstelling en de mannelijke ontwikkeling
door een XY samenstelling. Bij de fruitvlieg komt dit door “actieve” elementen
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op het X-chromosoom, wat leidt tot vrouwelijke ontwikkeling terwijl bij mensen
dit door een “actief” element op het Y-chromosoom komt, wat leidt tot mannelijke
ontwikkeling. Bij mensen is de bijdrage van het X-chromosoom dus “passief” ter-
wijl bij de fruitvlieg de bijdrage van het X-chromosoom “actief” is. Dit laat al een
glimp zien van de variatie die mogelijk is in geslachtsbepalingsmechanismen

Haplodiploı̈de geslachtsbepaling
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Figuur 1: Haplodiploı̈d systeem
waarbij mannetjes ontstaan uit on-
bevruchte eitjes (haploı̈d) en vrouw-
tjes ontstaan uit bevruchte eitjes
(diploı̈d). ‘n’ is een aanduiding voor
één chromosoom setje.

In een grote groep insecten, waaronder de Hy-
menoptera (bijen, mieren, wespen en bladwes-
pen), is er iets bijzonders aan de hand met de
hoeveelheid chromosomen setjes. Vrouwtjes
insecten in deze groep hebben twee chromoso-
men setjes en zijn dus diploı̈d, maar de man-
netjes hebben maar één setje chromosomen en
worden haploı̈d genoemd. Dit systeem waarbij
vrouwen twee setjes hebben en mannen maar
één setje, wordt haplodiploı̈die genoemd. Als
vrouwtjes paren dan slaan ze het sperma van
het mannetje op; ze kunnen dan beslissen of ze
een eitje bevruchten met sperma of niet. Als
een eitje niet bevrucht wordt, gaat het zich
nadat het gelegd is toch delen en ontwikke-
len. Mannetjes ontstaan uit eitjes die niet wor-
den bevrucht door de moeder en daarom zijn
ze haploı̈d, terwijl vrouwtjes ontstaan uit ei-
tjes die bevrucht worden door sperma en dus
worden ze diploı̈d (Fig. 1). Geslachtschromo-
somen komen niet voor in deze soorten en de
geslachtsbepaling vindt dus op een andere manier plaats dan in diploı̈den.

Een bekend haplodiploı̈d insect is de honingbij, Apis mellifera. Het mecha-
nisme van geslachtbepaling in deze soort is voor een groot gedeelte ophelderd en
is een belangrijke basis geweest voor het werk in dit proefschrift. De geslachts-
bepaling in de honingbij werkt op basis van een complementair systeem. Op het
genoom van de honingbij ligt een belangrijk stukje informatie (een gen) dat in
extra veel verschillende varianten voorkomt. Als een individu twee verschillende
varianten heeft (allelen), en dat kan alleen als het diploı̈d is, dan zal het zich
ontwikkelen als vrouwtje. Als het individu haploı̈d is, dan heeft het automatisch
maar één variant (allel) en zal het tot mannetje ontwikkelen (Fig. 2A). Dit sys-
teem wordt het complementaire seks determinatie (CSD) model genoemd en het
gen heet daarom ook csd. De honingbij is niet het enige insect dat op deze ma-
nier de geslachtsbepaling regelt en het blijkt dat een deel van de insecten die tot
de Hymenoptera behoren dit mechanisme hebben. Of een bepaalde soort zijn ge-
slacht bepaalt via de complementaire seks determinatie is makkelijk te bepalen
met intelen. Normaal gesproken hebben diploı̈den individuen of soorten verschil-
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lende varianten van de meeste van hun genen omdat de ene helft van de genen
van de moeder komt en de andere helft van de vader. Het beste is als vader en
moeder dus zo verschillend mogelijk zijn in hun genen. Tijdens intelen worden
broers en zussen met elkaar gekruist en de nakomelingen daarvan worden weer
onderling met elkaar gekruist. Wanneer dit lang genoeg doorgaat krijgen de na-
komelingen dezelfde gen variant van de moeder als van de vader. Op het moment
dat een individu twee dezelfde gen varianten heeft, dan is het “homozygoot” voor
dit gen. Dit in tegenstelling tot een individu dat twee varianten van één gen
heeft, dit wordt heterozygoot genoemd. Als dit intelen bij de honingbij gebeurt of
bij een andere insectensoort met csd, kan berekend worden welke fractie van de
nakomelingen op een gegeven moment hetzelfde gen allel voor csd van de vader
als van de moeder krijgt (Fig. 2B). Eén vrouwtje heeft hooguit twee verschillende
csd allelen want ze is diploı̈d. Een mannetje heeft één csd allel. Als er dus één
mannetje gekruist word met één vrouwtje zijn er maar maximaal drie csd allelen
aanwezig in de nakomelingen hiervan. De moeder geeft één van beide allelen
door en de vader zijn enige allel aan het vrouwelijk nageslacht. Het mannelijk
nageslacht wordt geproduceerd door alleen het vrouwtje en heeft dus altijd één
van beide allelen van de moeder. Als deze nakomelingen onderling gaan paren
dan zal in hun nageslacht één op de vier diploı̈den twee dezelfde csd allelen heb-
ben. Bij twee dezelfde allel varianten van csd zal de ontwikkeling tot mannetje
plaatsvinden waardoor een diploı̈d mannetje ontstaat. Hierdoor is de aan- of af-
wezigheid van csd in een bepaalde soort makkelijk vast te stellen: als bij intelen
de ratio van mannetjes omhoog gaat en hierbij diploı̈de mannetjes ontstaan dan
is het mechanisme van geslachtbepaling dus CSD. Dit verklaart direct waarom er
in de honingbij zoveel csd allelen worden gevonden: hoe meer csd allelen in een
populatie, hoe kleiner de kans dat twee dezelfde allelen in één individu terecht
komen en tot een diploı̈d mannetje leiden. Deze diploı̈de mannetjes zijn meestal
steriel of niet levensvatbaar en zijn daarom een belasting voor de populatie.

In een aantal Hymenoptera soorten is met de beschreven inteeltmethode vast-
gesteld dat CSD niet het mechanisme van de geslachtsbepaling is. Eén van die
soorten is de sluipwesp Nasonia. Al 70 jaar lang is getracht om de geslachtsbepa-
ling in Nasonia op te lossen. Ongeveer 50 jaar geleden werd vastgesteld dat CSD
niet het mechanisme was voor geslachtsbepaling in Nasonia, en sindsdien zijn er
een aantal modellen voorgesteld die het mechanisme voor geslachtsbepaling wèl
zouden kunnen verklaren. Er was nog niet eerder onderzocht hoe haplodiploı̈de
soorten zonder CSD hun geslachtsbepaling regelen en Nasonia was een goede
kandidaat om dit in op te helderen. Kennis over een andere nog onbekende me-
thode van de geslachtsbepaling in zo’n grote groep insecten zal de kennis over het
ontstaan van de grote variëteit aan geslachtbepalingsmechanismen een eind op
weg helpen. Dit is met name interessant voor evolutionaire biologen, maar uitge-
breide kennis van geslachtsbepalingsmechanismen in insecten kan ook gebruikt
worden in de biologische bestrijdingsindustrie. Voor parasitaire insectensoorten
die insecten doden die in bijvoorbeeld kassen plagen vormen, kan wellicht de pro-
ductie van vrouwtjes verhoogd worden. Meestal zijn het namelijk de vrouwtjes
die plaag-vormende insecten doden door er eitjes in te leggen.
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Het gevolg van intelen...

     
twee dezelfde allelen  één allel
(homozygoot, diploid)  (hemizygoot, haploid)

A

B

Figuur 2: (A) Een diploı̈d individu heeft twee csd varianten (rood en blauw) en een haploı̈d
individu heeft er maar één (rood). (B) Bij intelen bestaat de kans dat op een bepaald
moment twee dezelfde varianten in een individu terecht komen en dit zal leiden tot de
ontwikkeling van een diploı̈d mannetje.

Nasonia

Nasonia is een geslacht van sluipwespen van 2-3 millimeter groot. Er zijn vier
soorten beschreven: Nasonia vitripennis, N. giraulti, N. longicornis en N. oneida.
De soort N. vitripennis komt over de hele wereld voor en wordt ook in Nederland
gevonden. De andere drie soorten komen alleen in Noord Amerika voor: N. lon-
gicornis in het westen en N. giraulti en N. oneida in het oosten. Ze steken geen
mensen en door hun kleine formaat zullen de meeste mensen ze zelfs nog nooit
gezien hebben.

Nasonia vrouwtjes leggen eieren in de poppen van bromvliegen of vleesvliegen
en dit kunnen tot wel 50 eitjes tegelijk zijn. Na ongeveer twee weken bij 25 ◦C
komen de eitjes uit en zullen de mannetjes paren met de vrouwtjes waarna de
vrouwtjes opnieuw op zoek gaan naar poppen om eitjes in te leggen. De Nasonia
larven eten de inhoud van de vliegenpop helemaal op en er zal dan dus geen vlieg
meer uitkomen. De ontwikkeling van Nasonia gebeurt in een aantal stappen en
de snelheid is afhankelijk van de temperatuur. Bij 25 ◦C zullen na ongeveer 36
uur de eitjes die gelegd zijn in de vliegenpop uitkomen. De larfjes bijten zich
dan vast in de vliegenmassa in de pop en zullen gedurende zeven à acht dagen
hiervan eten en groeien. Rond de achtste dag verpoppen ze en ontwikkelen de
poppen zich als man of vrouw. Vanaf dit moment is het geslacht ook duidelijk
te zien. De poppen zijn in het begin helemaal wit en worden binnen zes dagen
zwart, eerst het borststuk en daarna het achterlijf. Na 14 dagen kruipen ze eerst
uit hun eigen poppenhuid en daarna bijten ze zich een weg naar buiten door de
vliegenpopschil heen.

Het onderscheid van de geslachten in Nasonia vitripennis is heel erg makke-
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lijk en duidelijk te zien in het volwassen stadium. Mannetjes hebben gele an-
tennes, korte vleugels (en kunnen dus niet vliegen), gele pootjes en mannelijke
genitaliën. Vrouwtjes hebben donkerbruine antennes, lange vleugels (en kunnen
dus wel vliegen), donkerbruine pootjes en een ovipositor (een holle boor, waarmee
ze een gat in een pop maakt en eitjes legt). Als vrouwtjes niet paren produceren ze
alleen maar haploı̈de mannetjes, als vrouwtjes wel gepaard hebben zullen ze ge-
woonlijk 80–90% diploı̈de vrouwtjes produceren en 10–20% haploı̈de mannetjes.
Vrouwtjes kunnen namelijk kiezen hoeveel eitjes ze met sperma wil bevruchten
en ze bepalen op deze manier precies hoeveel mannetjes (onbevrucht) en hoeveel
vrouwtjes (bevrucht) ze produceren. Door in het popstadium mannelijke en vrou-
welijke poppen te scheiden kunnen maagdelijke individuen verkregen worden.
Maagdelijke vrouwtjes zullen alleen maar mannelijke nakomelingen produceren.

In Nasonia zijn ook een aantal mutanten bekend die onderzoek nog eens ex-
tra makkelijk maken. Er zijn bijvoorbeeld een aantal oogkleur-mutanten met
rode, oranje of witte ogen. Normaal hebben Nasonia donker paars/bruine ogen.
Een andere mutant die in het onderzoek naar geslachtsbepaling erg belangrijk
is, is een gynandromorfe lijn. Deze mutante lijn produceert individuen die zo-
wel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken tegelijk hebben (een gynan-
dromorf). Bijvoorbeeld een individu met vrouwelijke antennes en vleugels maar
mannelijke pootjes en achterlijf. Dit gebeurt altijd in een gradiënt van kop naar
achterkant waarbij het alleen gaat om haploı̈de mannetjes die vrouwelijke ken-
merken krijgen (Hoofdstuk 1, Fig. 1.4). De complementaire situatie; van diploid
vrouwtje naar mannetje is nog niet waargenomen. Vrouwtjes van deze gynan-
dromorfe lijn produceren als ze niet gepaard zijn een reeks van haploı̈de indi-
viduen die variëren van complete mannetjes tot complete (haploı̈de!) vrouwtjes.
Als de gynandromorfe vrouwtjes wel hebben gepaard, dan produceren ze naast
de genoemde reeks haploı̈den ook nog gewone diploı̈de vrouwtjes. Vanwege de
verstoorde geslachtsbepaling is deze lijn zeer interessant in het onderzoek naar
geslachtsbepaling in Nasonia.

Op een bepaald moment tijdens het onderzoek was het nodig om diploı̈de man-
nen en haploı̈de mannen makkelijk van elkaar te kunnen onderscheiden. Hier-
voor is handig gebruik gemaakt van een mutante Nasonia lijn die rode ogen heeft.
In deze lijn is een gen een beetje veranderd zodat de ogen niet meer normaal don-
kerbruin worden maar rood. Deze eigenschap is recessief wat betekent dat er
twee gemuteerde allelen nodig zijn voor een vrouwtje om rode ogen te krijgen.
Als een diploı̈d individu een normaal (wildtype) allel en een mutant allel heeft,
dan zal het toch donkerbruine ogen krijgen. Een vrouwtje met rode ogen geeft
deze eigenschap aan al haar eitjes mee en de onbevruchte haploı̈de eitjes zullen
hebben maar één mutant allel krijgen. Deze haploı̈de mannetjes krijgen dan ook
rode ogen. Als een mutant vrouwtje met rode ogen gekruist wordt met een man-
netjes met wildtype donkerbruine ogen, dan zullen in het nageslacht de haploı̈de
mannetjes rode ogen hebben maar de diploı̈de vrouwtjes hebben één mutant allel
van de moeder en één wildtype allel van de vader. Deze vrouwtjes zullen dus don-
kerbruine ogen hebben. Op deze manier is diploı̈d nageslacht te onderscheiden
van haploı̈d nageslacht op basis van oogkleur.
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Moleculaire achtergrond

Een aantal moleculaire laboratorium technieken zijn nodig voor het onderzoek
naar de geslachtsbepaling van Nasonia. Om te kunnen begrijpen hoe deze mole-
culaire technieken werken wordt in de volgende sectie eerst uitgelegd wat in de
cel de functies zijn van DNA, RNA en eiwitten. In de sectie daaronder worden de
moleculaire technieken uitgelegd.

Van DNA naar eiwit

In 2004 in begonnen met het sequencen van het genoom van de drie Nasonia
soorten: N. vitripennis, N. giraulti en N. longicornis en een paar jaar later is ook
nog N. oneida gesequenced. Met sequencen wordt de code van het DNA bepaald
en daarmee kan het aantal functionele genen bepaald worden. In de celkern
worden deze genen afgelezen van het DNA en omgezet in een RNA code. De
RNA code verlaat dan de celkern en komt in het cel cytoplasma terecht waar de
RNA code vertaald wordt naar eiwitten (enzymen) die allerlei functies in de cel
uitoefenen. Dit is wel te vergelijken met het origineel van een bouwtekening dat
in een kluis ligt: de relevante secties worden eerst gekopiëerd voordat de bouwers
op de werkvloer er vervolgens mee aan de slag gaan en bijvoorbeeld de trap gaan
bouwen. Dit is natuurlijk om het origineel niet te verliezen en omdat bouwers
nooit de hele bouwtekening tegelijk nodig hebben voor alleen de bouw van een
trap. Dit gaat ook op voor DNA, dit is de blauwdruk van de opbouw van de cellen
en wordt eerst gekopiëerd in een RNA code en daarmee worden dan de eiwitten
gebouwd. De kennis van de DNA sequentie heeft het project enorm geholpen
omdat de genen die betrokken zijn bij de geslachtsbepaling in N. vitripennis nu
makkelijk opgezocht konden worden.

RNA varianten

Een gen op het DNA bestaat uit delen die coderen voor de eiwitten (exonen),
maar ook uit gedeelten die bijvoorbeeld aanwijzingen geven over hoeveel kopieën
gemaakt moeten worden van een bepaald gen en nog andere onbekende functies
(intronen). De laatst genoemde gedeelten hoeven natuurlijk niet in de uitein-
delijke RNA kopie te komen. Daarom wordt er een mechanisme toegepast dat
“splicing” heet. Als een kopie van het DNA wordt gemaakt naar RNA, dan wordt
eerste de hele code van het gen inclusief de intronen gekopiëerd, dit heet een pre-
mature messenger RNA (pre-mRNA). Deze intronen worden er daarna met hulp
van eiwitten uitgehaald en het uiteindelijke stuk RNA dat dan overblijft heet
messenger RNA (mRNA) en codeert voor een specifiek eiwit. Deze methode van
DNA naar RNA kopiëren wordt in alle dieren toegepast, alleen bacteriën hebben
deze extra secties (intronen) niet in hun genen en hoeven dus geen “splicing” toe
te passen.

Er zijn ook bepaalde genen die meerdere soorten eiwitten kunnen opleveren:
het DNA bevat de code voor al deze eiwitten maar er wordt nu “splicing” gebruikt

135



Nederlandse samenvatting

om meerdere soorten mRNA kopieën te maken door voor iedere kopie verschil-
lende coderende stukken te gebruiken. Stel dat een bepaald gen uit negen eiwit
coderende stukken bestaat op het DNA. Er kan dan van een pre-mRNA kopie een
mRNA kopie gemaakt worden met alleen sectie 1, 3, 5 en 6 t/m 9 (zie Fig. 3 voor
een voorbeeld) en een andere mRNA kopie met sectie 1, 2, 4 en 6 t/m 9. Dit zal
twee iets verschillende eiwitten opleveren die allebei een andere functie kunnen
hebben. Op deze manier is het mogelijk om met een beperkte set genen toch heel
veel soorten eiwitten te maken.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 3 5 6 7 8 9

splicing

vertaling naar eiwit

pre-mRNA

mRNA

Figuur 3: Een schematische weergave van het proces van RNA “splicing”. Het pre-mRNA
is een directe 1:1 kopie van een gen op het DNA en wordt door splicing ontdaan van alle
secties die niet coderen voor een eiwit of voor dit eiwit niet nodig zijn. Het resultaat is
mRNA en wordt in de cel vertaald naar een eiwit.

Moleculaire en genetische technieken

kwantitatieve Polymerase Ketting Reactie
Een Polymerase Chain Reaction (PCR) (ned. Polymerase Ketting Reactie) is een
heel veel gebruikte techniek binnen de biologie. Met deze methode is het erg
makkelijk om in korte tijd van een bepaald zelf gekozen stuk DNA een heleboel
kopieën te maken. Deze kopieën kunnen vervolgens zichtbaar gemaakt worden
door ze te kleuren en omdat DNA en RNA negatief geladen zijn kan het geschei-
den worden op een gel: DNA en RNA zullen door de gel heen naar de plus pool
willen migreren. Omdat de gel poreus is zullen kleine fragmenten sneller migre-
ren dan grote fragmenten en zo kunnen DNA en RNA op grootte gescheiden en
zichtbaar gemaakt worden.

De PCR methode kan ook gebruikt worden voor mRNA wat als voordeel heeft
dat dan alleen de coderende stukken van een gen vermenigvuldigd worden. Als
van deze vermenigvuldigde fragmenten vervolgens de code bepaald (sequencen)
wordt kan dit weer informatie opleveren over de coderende structuur van een gen
als de sequentie vergeleken wordt met de sequentie van DNA dat ook alle niet-
coderende secties bevat. Een PCR met mRNA kan ook aanwijzingen geven of er
specifieke splicing plaatsvindt die in meerdere eiwitten resulteert.

Er is ook nog een speciale PCR methode die informatie geeft over het aantal
kopieën van mRNA van een bepaald gen, dit geeft dan een indruk over het aantal
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eiwitten dat aanwezig is op een bepaald moment. Met name tijdens de vroege
embryonale ontwikkeling geldt: hoe meer kopieëen aanwezig van een mRNA, des
te meer eiwitten van dit gen zijn er aanwezig in een cel. Deze PCR methode
wordt kwantitatieve PCR genoemd (eng. quantitative PCR (qPCR)) omdat hierbij
het proces van kopieëen maken van een mRNA nauwkeurig gevolgd kan worden
waardoor de initiële hoeveelheid mRNA teruggerekend kan worden. Hierdoor
wordt een kwantificering van de hoeveelheid mRNA kopieën van een bepaald gen
verkregen. Het aantal kopieën van een bepaald mRNA op een bepaald moment
wordt de “expressie” genoemd.

RNA interferentie
Met de kennis van de code van de genen kunnen nog een aantal handige mole-
culaire technieken worden uitgevoerd. Een van de belangrijkste daarvan is RNA
interferentie (RNAi). Met deze techniek is het mogelijk op heel specifiek een
mRNA kopie van een gen te onderscheppen en te vernietigen. Op deze manier
komt de kopie van het origineel niet meer aan bij de bouwers en kan er niet ge-
bouwd worden. Op celniveau betekent dit dat er geen eiwit van dit specifieke gen
gemaakt kan worden. Met RNAi is het dus mogelijk om bepaalde genen uit te
schakelen en te kijken wat voor effect dit heeft op het uiterlijk of gedrag van een
individu.

Inhoud van dit proefschrift
De hoofdvraag van dit proefschrift is ‘hoe werkt het mechanisme van de geslachts-
bepaling in de haplodiploı̈de sluipwesp Nasonia vitripennis?’. Om deze vraag te
kunnen beantwoorden is er eerst heel goed gekeken naar de mechanismen van
geslachtsbepaling in andere insecten. Met name het geslachtsbepalingsmecha-
nisme van de fruitvlieg Drosophila melanogaster is heel erg goed onderzocht en
er is veel van bekend. Maar ook andere soorten zoals de mediteraanse fruitvlieg
Ceratitis capitata of de huisvlieg Musca domestica en natuurlijk de honingbij Apis
mellifera zijn goed bestudeerd om te bepalen of er een gemeenschappelijke basis
is voor geslachtsbepaling.

Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding in de geslachtsbepaling in verschil-
lende soorten organismen. Daarna wordt er dieper ingegaan op geslachtsbepaling
in insecten en de gemeenschappelijke basis van geslachtsbepaling. Vervolgens
wordt beschreven waarom Nasonia de beste insectensoort op dat moment was
(en nog is) om dit onderzoek aan uit te voeren. Daarna wordt de indeling van dit
proefschrift in het kort weergegeven.

Geslachtsbepaling in insecten (maar ook andere dierensoorten) gaat via een
cascade. Als eerste is er een primair signaal zoals het wel bekende XY of XX sig-
naal. Op deze geslachtschromosomen liggen speciale genen die de geslachtsbe-
palingscascade aansturen. Afhankelijk van het signaal (vrouwelijk of mannelijk)
gaan andere genen dit signaal doorgeven totdat het bij een gen is aangekomen
dat de functie heeft om de ontwikkeling van mannetje of vrouwtje aan te stu-
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ren. In insecten is gevonden dat het gen met de toepasselijke naam doublesex het
laatste gen is in de geslachtsbepalingscascade en dus de uiteindelijke geslachts-
ontwikkeling stuurt. Het mRNA van dit gen kan op twee verschillende manieren
“gespliced” worden en levert dus twee verschillende eiwitten op. In mannetjes
wordt het mRNA van dit gen in een mannelijke variant gespliced en in vrouwtjes
in een vrouwelijke variant. Eén van de eerste dingen waar we mee konden begin-
nen in Nasonia was dus onderzoeken of Nasonia ook een doublesex variant had
in zijn genoom.

doublesex
Dit experiment wordt beschreven in Hoofdstuk 2. Eerst wordt uitgelegd hoe het
doublesex gen is gevonden in the genoomsequentie van drie Nasonia soorten. Ver-
volgens wordt de code van dit gen vergeleken met de code van doublesex genen
van andere insecten soorten om te bepalen of ze nog enigszins gelijk aan elkaar
zijn. In andere insecten soorten is bekend dat doublesex pre-mRNA in een man-
nelijke en een vrouwelijke variant gespliced wordt waarbij alleen de vrouwelijke
variant in vrouwtjes aanwezig is en vice versa. Dit blijkt ook het geval in Naso-
nia. De gynandromorfe lijn wordt vervolgens gebruikt om vast te stellen dat dit
geen toeval is door haploı̈de vrouwtjes te bestuderen, immers die moeten dan ook
de vrouwelijke variant van doublesex hebben.

transformer
Het was van andere insecten bekend dat een speciaal eiwit betrokken was bij
de geslachts-specifieke splicing van doublesex pre-mRNA, namelijk transformer
eiwit. Het blijkt dat transformer eiwit nodig is voor het splicen van doublesex
pre-mRNA in de vrouwelijke mRNA variant. Voor de mannelijke splicing van
doublesex pre-mRNA is geen speciaal eiwit nodig, dit gaat op de standaard wijze.
Het blijkt dat Nasonia ook een transformer gen heeft en dat het mRNA hiervan
net als in de andere insecten soorten ook weer op een geslachts-specifieke wijze
wordt gespliced. Dit wordt beschreven in Hoofdstuk 3. In de mannetjes is de
variant van het mRNA van transformer zo opgebouwd dat er geen goed eiwit mee
gemaakt kan worden terwijl in de vrouwtjes van het transformer mRNA wel een
eiwit kan worden gemaakt. Er is vervolgens gekeken of in de gynandromorfe lijn
de haploı̈de vrouwtjes transformer mRNA ook in de vrouwelijke variant hadden
net als eerder al was aangetoond dat deze vrouwtjes een vrouwelijke doublesex
mRNA variant hadden. Dit is het geval, en het geeft een indicatie dat in ieder
geval beide genen betrokken zijn bij de geslachtsbepaling.

Als het transformer eiwit inderdaad nodig is voor het splicen van de vrouwe-
lijk variant van doublesex pre-mRNA, dan is het te verwachten dat tijdens de
vroege embryonale ontwikkeling transformer mRNA al aanwezig moet zijn voor-
dat doublesex mRNA aanwezig is. Dit is met kwantitatieve PCR getest en het
bleek dat in embryo’s van drie uur oud al transformer mRNA aanwezig is en nog
geen doublesex mRNA. Dat transformer mRNA zo vroeg aanwezig is, was een
verrassing. Drie uur oude embryo’s kunnen namelijk nog helemaal niet zelf RNA
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maken. Met een experiment is namelijk aangetoond dat embryo’s van vijf uur
oud pas beginnen met het zelf kopiëren van hun transformer gen. Dus blijkbaar
stoppen de moeders het vrouwelijke mRNA voor transformer in het eitje en maakt
het embryo er vervolgens een transformer eiwit van.

Uitschakelen van transformer

De volgende stap was om te verhinderen dat de moeder transformer mRNA in
het ei zou kunnen stoppen. Aangezien transformer alleen nodig is voor vrouwe-
lijke ontwikkeling was de verwachting dat dit wellicht mannetjes in plaats van
vrouwtjes zou kunnen opleveren. Dit experiment staat beschreven in Hoofdstuk
4. Met RNA interferentie (RNAi) is indirect het transformer gen uitgeschakeld in
de vrouwtjes en vervolgens zijn de behandelde vrouwtjes gekruist met manne-
tjes. Om te controleren of RNAi geen vreemde bijeffecten in de vrouwtjes zou
hebben op het eileggen of de geslachtsbepaling, zijn andere behandelde vrouw-
tjes ongepaard gehouden. Deze zouden immers alleen maar haploı̈de mannetjes
moeten produceren. De met RNAi behandelde gepaarde vrouwtjes zouden nor-
maal gesproken voornamelijk diploı̈de vrouwtjes en een paar haploı̈de mannetjes
moeten produceren, maar nu werden zowel haploı̈de als diploı̈de mannetjes ver-
wacht. Het verschil tussen haploı̈de mannetjes en diploı̈de mannetjes is normaal
niet te zien. Om dit wel te kunnen zien is er gebruik gemaakt van de kruising
tussen de vrouwtjes van de mutante lijn met rode ogen en normale mannetjes met
donkerbruine ogen. De vrouwtjes met rode ogen werden behandeld met RNAi en
daarna gekruist met normale mannetjes. In het nageslacht werden toen zowel
mannetjes met rode ogen (haploı̈d) en mannetjes met donkerbruine ogen (diploı̈d)
gevonden en geen vrouwtjes. Het was dus duidelijk dat het uitschakelen van
transformer in vrouwtjes tot een geslachtsverandering leidt in het nageslacht.
Maar haploı̈d mannelijk nageslacht werd niet getroffen door het uitschakelen
van transformer, omdat transformer geen functie heeft in mannelijke geslachts-
ontwikkeling. De splicing van doublesex en transformer werd bekeken in het na-
geslacht van RNAi behandelde vrouwtjes maar ook in deze vrouwtjes zelf. In het
mannelijk nageslacht, diploı̈d of haploı̈d, was de splicing van doublesex en trans-
former pre-mRNA beide in de mannelijke variant. In de behandelde vrouwtjes
was de vrouwelijke variant van beide mRNA transcripten maar ook de manne-
lijke variant aanwezig. Het leek erop dat het wegvangen van transformer mRNA
door de RNAi in de vrouwtjes leidde tot het splicen van transformer pre-mRNA
in de mannelijke variant. Toch bleken de behandelde vrouwtjes geen bijeffec-
ten te hebben van de aanwezigheid van mannelijke varianten van doublesex en
transformer mRNA.

Er is maar één manier om te verklaren waarom met RNAi behandelde vrouw-
tjes ineens ook mannelijk transformer en doublesex mRNA gingen maken, en dat
is als het transformer eiwit nodig is voor de splicing van het transformer pre-
mRNA. Met RNAi is immers de hoeveelheid transformer eitwit in de vrouwtjes
afgenomen waardoor er te weinig eiwit aanwezig is om al het transformer pre-
mRNA in de vrouwelijke variant te splicen. Een deel van het pre-mRNA zal dan
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de standaard splicing uitvoeren en de mannelijke mRNA variant worden. Deze
mannelijke variant is te kort om te vertalen in een eiwit. Op deze manier komt
er dus steeds minder transformer eiwit in de cel en wordt de hoeveelheid van
de vrouwelijke transformer mRNA variant minder en de hoeveelheid mannelijke
mRNA variant meer. Dit wordt een autoregulerende loop genoemd, omdat trans-
former zijn eigen (“auto”) splicing reguleert. Zo kan een cel “onthouden” dat het
de vrouwelijke ontwikkeling moet volgen en bij afwezigheid van een autoregule-
rende loop, de mannelijke ontwikkeling.

Expressie van transformer in jonge embryo’s

Nu is duidelijk geworden dat transformer betrokken is bij de geslachtsbepaling
in Nasonia en een belangrijke functie heeft bij de ontwikkeling van het vrouwe-
lijk geslacht. Ook was duidelijk geworden dat het heel belangrijk is dat de moe-
der vrouwelijk transformer mRNA in het eitje stopt, als dit verhinderd wordt,
ontwikkelen immers alle eitjes, bevrucht of onbevrucht, tot mannetjes. Dit kan
alleen niet verklaren waarom eitjes die niet bevrucht worden zich als mannetje
ontwikkelen terwijl er vrouwelijke transformer in gestopt word. Om hier ach-
ter te komen is in Hoofdstuk 5 gekeken of er verschil is in de “expressie” van
transformer tijdens de vroege embryonale ontwikkeling van onbevruchte en be-
vruchte N. vitripennis embryo’s. Het blijkt dat bevruchte embryo’s van zeven uur
oud veel meer “expressie” (dus kopieën) hebben van transformer mRNA dan on-
bevruchte embryo’s en dit gedurende hun embryonale ontwikkeling ook houden.
Vervolgens is gekeken wanneer de switch komt voor geslachtsbepaling door te be-
palen wanneer de splicing van transformer pre-mRNA in onbevruchte embryo’s
zou veranderen in de mannelijke variant. In onbevruchte embryo’s van zeven tot
negen uur oud verschuift de splicing van transformer pre-mRNA van de vrouwe-
lijke variant (want die was in het ei gestopt) naar de mannelijke variant en die
blijft gehandhaaft tot het volwassen stadium. In bevruchte embryo’s verandert de
splicing van transformer pre-mRNA niet en blijft dus de vrouwelijke variant ge-
durende de ontwikkeling tot in het volwassen stadium. De enorme toename van
transformer expressie valt dus samen met de verschuiving van de transformer
mRNA variant van vrouwelijk naar mannelijk.

Autoregulatie van transformer tijdens embryonale
ontwikkeling

Het blijkt dus dat er veel meer transformer mRNA gemaakt wordt in embryo’s
die bevrucht zijn en dat dit de autoregulerende loop in gang zet zodat uiteinde-
lijk de vrouwelijke ontwikkeling start. Immers, de bevruchte eitjes maken heel
veel transformer pre-mRNA en dit wordt door het eiwit transformer (wat als het
mRNA van de moeder is gekregen) in de vrouwelijke variant gespliced. Deze
vrouwelijke mRNA variant wordt vervolgens vertaald in een eiwit en dit trans-
former eiwit gaat dan weer transformer pre-mRNA splicen. Op deze manier wordt
de autoregulatie van de vrouwelijk variant van transformer in gang gezet. Het
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transformer eiwit zal doublesex pre-mRNA in de vrouwelijke variant splicen en
dit start dan de vrouwelijke ontwikkeling.

In onbevruchte eitjes is er wel transformer eiwit (dat had de moeder als mRNA
in het ei gestopt) maar er komt bijna geen nieuw transformer pre-mRNA omdat
er geen expressie is in onbevruchte eitjes. Er wordt dus ook bijna geen nieuwe
vrouwelijke variant van transformer pre-mRNA gespliced en er wordt dus ook
bijna geen transformer eiwit gemaakt. Omdat eiwitten in de cel na verloop van
tijd afgebroken worden doordat ze te oud zijn zal er te weinig nieuwe aanwas zijn
van transformer eiwit in de cel en al het transformer pre-mRNA wat gemaakt
wordt, spliced zich in de standaard mannelijke variant. Aangezien doublesex pre-
mRNA bij afwezigheid van transformer eiwit in de standaard mannelijke variant
gespliced wordt, zullen onbevruchte eitjes zich als mannetje ontwikkelen.

Nasonia vrouwtjes zetten het transformer gen uit in hun ei-
tjes
Na al deze uitleg is nog steeds niet duidelijk waarom er alleen maar transformer
pre-mRNA gemaakt wordt in bevruchte eitjes en niet in onbevruchte eitjes. Het
verschil tussen bevruchte en onbevruchte eitjes is dat de bevruchte eitjes een
genoomset van de vader krijgen en de onbevruchte eitjes niet. Het idee is dat
alleen het transformer gen op het genoom van de vader in de zaadcellen werkt
en dat het transformer op het genoom van de moeder in de eitjes uitgezet is. Om
een gen uit te zetten worden speciale chemische vlaggetjes op het DNA gezet die
voorkomen dat het DNA naar RNA gekopiëerd kan worden terwijl de code van
het DNA hetzelfde blijft. Vaak zet de moeder de ene set van genen uit op het
genoom dat zij in de eitjes stopt en de vader een andere genen set op het genoom
dat hij in zijn zaadcellen stopt. Het nageslacht heeft dan verschillende uitgezette
genen en de ouder kan precies bepalen wat hij of zij in het nageslacht wel en niet
tot expressie wil laten komen. Dit fenomeen wordt “inprenting” (eng: imprinting)
genoemd. In Nasonia is al heel lang gespeculeerd dat inprenting wel eens het
mechanisme van geslachtsbepaling zou kunnen zijn, maar echt bewijs ervoor was
er toen nog niet. Het lijkt er nu op dat het bewijs voor inprenting gevonden
is, dit is de enige manier waarop verklaard kan worden waarom er alleen maar
transformer pre-mRNA gemaakt wordt in eitjes waar een genoom van de vader
in zit. De moeder heeft namelijk op het genoom wat zij in al haar eitjes stopt het
transformer gen uitgezet terwijl de vader een genoom setje in zijn zaadcel stopt
waar transformer wel aanstaat. De moeder zorgt er vervolgens wèl voor dat de
vrouwelijke transformer mRNA variant in het ei aanwezig is om eiwit te maken
wat nieuw vrouwelijk transformer mRNA kan splicen, zolang de vader maar een
transformer gen geeft wat aanstaat.

Overeenkomsten met andere insectensoorten
Deze methode van geslachtsbepaling waarbij de moeder transformer mRNA in
de eitjes stopt is niet aanwezig in de honingbij. In de honingbij is het eiwit csd
van het gen csd verantwoordelijk voor het splicen van transformer (die feminizer

141



Nederlandse samenvatting

wordt genoemd) pre-mRNA in de vrouwelijke variant tijdens de vroege embryo-
nale ontwikkeling. Dit splicen van feminizer pre-mRNA door csd gebeurt alleen
als er twee csd allelen aanwezig zijn, anders wordt feminizer pre-mRNA volgens
de standard methode gespliced en dit levert een mannelijke variant op, net als
in Nasonia. Na de vroege embryonale ontwikkeling zijn er zoveel vrouwelijke
feminizer eiwitten dat feminizer zijn eigen splicing kan reguleren met een auto-
regulerende loop. Ook dit is hetzelfde als in Nasonia.

In diploı̈de insectensoorten worden alle eitjes bevrucht door zaadcellen en in
sommige diploı̈de insectensoorten (een aantal vliegensoorten) is ook aangetoond
dat transformer mRNA door de moeder in alle eitjes wordt gestopt. Maar in deze
insectensoorten wordt door de vader òf een X-chromosoom òf een Y-chromosoom
meegegeven. Op het Y-chromosoom (maar soms ook een gewoon autosoom) ligt
een M factor die op de één of andere manier verhindert dat het transformer mRNA
dat door de moeder in het eitje is gestopt, kan worden vertaald in een eiwit. Hier-
door kan er geen autoregulatie van de vrouwelijke transformer variant ontstaan,
dus start de ontwikkeling van een mannetje. In de fruitvlieg, Drosophila mela-
nogaster, is de autoregulerende functie van transformer overgenomen door een
ander gen, Sexlethal. Transformer is nog steeds het splicing eiwit van doublesex
pre-mRNA maar de splicing van transformer pre-mRNA zelf wordt nu gedaan
door het Sexlethal eiwit. Sexlethal is nu het gen met een autoregulerende loop
om de splicing van de vrouwelijke variant te reguleren en de cel zijn geslacht
te laten onthouden. Zoals al eerder is uitgelegd, heeft ook de fruitvlieg X en Y-
chromosomen, maar nu is het de aanwezigheid van twee X-chromosomen die de
vrouwelijke splicing van het Sexlethal pre-mRNA in gang zetten. Als er maar één
X-chromosoom aanwezig is, dan zal Sexlethal pre-mRNA de standaard splicing
uitvoeren die een mannelijke mRNA variant oplevert en deze is te kort om een
eiwit van te maken. Dit wordt X-chromosoom dosering genoemd. De regulering
van Sexlethal in de fruitvlieg lijkt heel erg op de regulering van transformer in
andere insecten en er wordt gedacht dat de fruitvlieg lang geleden transformer
autoregulatie had en niet Sexlethal autoregulatie.

Het lijkt er dus op dat ondanks dat er veel manieren zijn om de geslachtsbepa-
ling te starten (waaronder dus M-factor, X-chromosoom dosering, csd en imprin-
ting, maar er bestaan er veel meer), het uiteindelijk toch neer komt op de splicing
van doublesex pre-mRNA door transformer eiwit in de vrouwelijke variant. De ge-
slachtsbepaling wordt vervolgens onthouden door de cel door de autoregulering
van de vrouwelijke variant van transformer mRNA dat vertaald wordt in een ei-
wit. Alleen de fruitvlieg, Drosophila, vormt tot nu toe dus een uitzondering, maar
dat is waarschijnlijk later ontstaan in de evolutie van de insecten. Ook is de rol
van het genoom van de vader verschillend tussen diploı̈den en haploı̈den. In di-
ploı̈den is het genoom van de vader in de helft van de gevallen de oorzaak van de
mannelijke geslachtsbepaling door een M-factor mee te geven (o.a. mediteraanse
fruitvlieg en de huisvlieg), of een Y-chromosoom zodat er te weinig X-chromosoom
is (fruitvlieg). In al deze gevallen komt het neer op het uitzetten van de autoregu-
latie van transformer. In haploı̈den is het genoom van de vader in alle gevallen de
oorzaak van de vrouwelijke geslachtsbepaling door het aanzetten van de autore-
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gulatie van transformer, òf door een uniek csd allel (honingbij) òf door een actief
transformer gen mee te geven (Nasonia). Deze samenvattende conclusie wordt
gegeven in Hoofdstuk 6 waaruit blijkt dat het allemaal om transformer draait!
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