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Hoewel geslachtsbepaling een fundamenteel biologisch proces is, zijn de onderliggende 

mechanismen in insecten opmerkelijk divers. Geslachtsbepaling in insecten geschiedt door 

een trapsgewijze hiërarchie van genen, waarin componenten onderin gereguleerd worden 

door genen die zich hogerop bevinden. Het midden, maar vooral onderste gedeelte is relatief 

geconserveerd binnen de klasse van Insecten en bestaat uit transformer (tra) en doublesex 

(dsx). Hierboven bevindt zich het instruerende gen, dat door middel van een 

geslachtsbepalend signaal  bepaalt of een zygote zich als vrouwtje of mannetje ontwikkelt. 

Deze signaalgenen blijken snel te kunnen evolueren, wat heeft geleid tot een buitengewone 

diversiteit aan geslachtsbepalingsmechanismen in insecten. Het ontrafelen van de 

moleculaire identiteit van deze signaalgenen blijkt daardoor een moeilijke opgave, omdat er 

veel manieren zijn waarop zij de genen onder zich kunnen reguleren. 

Vliesvleugelige insecten (Hymenoptera) hebben haplodiploïde geslachtsbepaling; mannetjes 

zijn haploïd en ontwikkelen zich vanuit onbevruchte eitjes, terwijl vrouwtjes diploïd zijn en 

zich ontwikkelen vanuit bevruchte eitjes. Het enige moleculair geïdentificeerde signaalgen 

in Hymenoptera is complementary sex determiner (csd) in de honingbij. De meeste 

parasitoïde wespen, waaronder Nasonia, hebben dit gen echter niet en hun signaalgenen zijn 

onbekend. Voor de modelsoort Nasonia vitripennis zijn orthologen van tra en dsx 

geïdentificeerd. Een model voor het Nasonia geslachtsbepalingsmechanisme isreeds 

ontwikkeld, waarin het allel van een signaalgen dat maternaal overgeërfd wordt niet tot 

expressie komt, terwijl het paternaal overgeërfd allel van dit gen wel tot expressie komt. Dit 

signaalgen is niet tra, omdat hiervan zowel het maternaal als paternaal overgeërfde allel tot 

expressie komt. Het doel van mijn onderzoek was om de identiteit van dit,  tot voorheen 

onbekende, signaalgen in N. vitripennis te ontdekken, en om de werking van dit gen in het 

geslachtsbepalingsmechanisme te onderzoeken. Op basis van eerder onderzoek werd 

voorspeld dat dit gen alleen kort na de bevruchting gedurende de vroege ontwikkeling van 

diploïde embryo’s tot expressie komt, dat alleen het paternaal overgeërfde allel 

getranscribeerd wordt, en dat het de transcriptie van tra activeert. Derhalve zou het 

uitschakelen van dit gen ertoe moeten leiden dat diploïde embryo’s zich niet tot vrouwtjes, 

maar tot mannetjes ontwikkelen. 

Om dit hypothetische signaalgen van N. vitripennis te identificeren werden de transcriptomen 

van haploïde en diploïde embryo’s in een vroeg ontwikkelingsstadium gesequenct (in 

Hoofdstuk 2). Een set van haploïde embryo’s, die zich  ontwikkelen tot mannetjes, werd 

verzameld door maagdelijke wildtype vrouwtjes eitjes te laten leggen,. Een set van diploïde 

embryo’s werd verzameld door niet-maagdelijke vrouwtjes eitjes te laten leggen, bestaande 

uit een mengsel van diploïde eitjes en 10-20% haploïde eitjes.  Daarnaast bleek de 

gynandromorfe lijn HiCD12 van grote waarde voor dit onderzoek. Maagdelijke HiCD12-

vrouwtjes produceren grofweg 40% haploïde nakomelingen met vrouwelijke kenmerken, 
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indien deze zich ontwikkelen bij een temperatuur van 31°C of hoger, waarbij werd 

verondersteld dat in deze nakomelingen het signaalgen tot expressie komt. Zygotische tra 

expressie begint circa 5 uur nadat het eitje gelegd is (NO; na ovipositie). Om het signaalgen 

dat tra activeert te identificeren werden haploïde en diploïde wildtype en haploïde 

gynandromorfe (HiCD12) eitjes verzameld tussen 2-5 uur NO. Door vergelijken van de 

transcriptomen werden twee loci ontdekt (tra en LOC103317656) wier expressie significant 

hoger was in diploïde embryo’s en haploïde gynandromorfe embryo’s dan in haploïde 

wildtype embryo’s. De expressie van tra kwam overeen met eerdere resultaten, waarin 

gevonden werd dat het een hogere expressie heeft in diploïde dan in haploïde embryo’s. 

Derhalve werd het LOC103317656 aangemerkt als mogelijk het signaalgen van N. 

vitripennis en kreeg het de naam wasp overruler of masculinization (wom). Wom bestaat uit 

drie exonen van 428, 258, en 1512 baseparen, waartussen zich twee intronen van 79 en 87 

baseparen bevinden. Het heeft één enkele splice variant en de coderende sequentie kan 

vertaald worden in een eiwit van 580 aminozuren. 

Om vast te stellen of het kandidaatgen wom inderdaad het signaalgen van N. vitripennis is, 

werd het expressieprofiel vastgesteld in zowel diploïde als haploïde embryo’s op 

verschillende tijdspunten NO en vervolgens vergeleken met het expressieprofiel van tra (in 

Hoofdstuk 3). Deze resultaten toonden aan dat wom in diploïde embryo’s tot expressie komt 

gedurende de vroege fase van hun ontwikkeling, wat in overeenkomst is met de resultaten 

van de transcriptoomanalyse. De afwezigheid van wom mRNA geeft aan dat er geen 

maternale provisie van wom aan de eitjes plaatsvindt. De zygotische expressie van wom start 

2-3 uur NO, wat overeenkomt met de aanvang van de zygotische expressie van tra. In 

bevruchte eitjes piekt de expressie van tra 6-7 uur NO, terwijl de expressie van wom sterk 

afneemt 6-7 uur NO. Wom vertoont een expressieprofiel dat samenhangt met dat van tra 

binnen een zekere tijdsspanne, wat duidt op een functie als activator van de transcriptie van 

tra. 

De allelische oorsprong van wom transcripten (paternaal of maternaal) werd bepaald door 

middel van een synonieme single nucleotide polymorphism (SNP) in exon 3 van wom tussen 

twee lijnen (AsymCX en Russia Bait), die tot  een  NheI restrictie-enzym polymorfie leidt. 

De sequentie van RT-PCR-producten van F1-nakomelingen van reciproke kruisingen werd 

vastgesteld en dezelfde producten werden gedigereerd methet restrictie-enzym NheI. De 

resultaten toonden aan dat wom mRNA alleen getranscribeerd wordt van het paternale allel 

in diploïde embryo’s, wat overeenkomt met de hypothese dat het maternale allel niet tot 

expressie komt. 

Zygotische expressie van wom in jonge diploïde embryo’s werd voorkomen door middel van 

pRNAi om de functie van het kandidaat gen te bepalen. Expressie van tra en wom werd 

vergeleken met controle-embryo’s waarbij gebruik was gemaakt van MilliQ of een GFP-
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construct (in Hoofdstuk 3). De resultaten toonden aan dat een significante afname in zowel 

tra- als wom-expressie plaatsvond in wom pRNAi-behandelde diploïde embryo’s. Bovendien 

ontwikkelden deze embryo’s zich tot volwassen en tevens volledig vruchtbare mannetjes met 

man-specifieke tra-transcripten. Deze resultaten toonden aan dat wom essentieel is voor de 

vrouwelijke ontwikkeling door het aanzetten van de zygotische expressie van tra. 

Daarentegen nam de expressie van wom niet af in embryo’s die behandeld waren met tra-

pRNAi, wat bevestigde dat wom zich boven tra bevindt in de hiërarchie  van het 

geslachtsbepalingsmechanisme van N. vitripennis. 

In hoofdstuk 4 werden de DNA- en eiwitsequentie van wom geanalyseerd. Wom codeert 

voor een eiwit dat een P53-achtig domein bevat met geconserveerde zinkbindende, 

dimerizatie-, en DNA-bindende motieven en een coiled-coil-domein in de C-terminale regio. 

Deze eigenschappen duiden op een functie in genregulatie, en suggereren dat wom een 

transcriptiefactor is wat overeenkomt met de hypothetische functie als activator van 

zygotische tra-expressie. De genomische organisatie van het wom-locus is gecompliceerd. 

Twee aangrenzende kopieën van wom werden gevonden, antiparallel aan elkaar georiënteerd 

op chromosoom 1 van N. vitripennis. De twee kopieën zijn identiek en worden beiden 

getranscribeerd.  

Door te zoeken naar homologe genen werden wom-homologen in sommige soorten binnen 

de Pteromalidae gevonden, maar geen homologen buiten deze familie (in hoofdstuk 4). Deze 

wom-homologen delen de N-terminale regio en het P53-achtige domein van wom in N. 

vitripennis (Nvwom), maar alleen de homologen in Nasonia en Trichomalopsis bevatten de 

complete wom-structuur waarbij meer dan 90% van de aminozuursequentie overeenkomt, 

wat suggereert dat deze genen daadwerkelijk homoloog aan Nvwom zijn. In de overige 

homologen (p53-2) ontbreekt de regio die homoloog is aan LOC100678853. Bovendien werd 

LOC100678853 alleen gevonden in het genus Nasonia en Trichomalopsis. Dit wijst erop dat 

wom een nieuw, chimeer gen is dat haar oorsprong kent in een gedeeltelijke duplicatie van 

het nabijgelegen gen LOC100678853 wat resulteerde in het p53-2 gen. Fylogenetische 

analyse onthulde dat dit gebeurde voor de splitsing tussen Nasonia en Trichomalopsis en de 

overige soorten binnen de Pteromalidae, wat zou betekenen dat wom zeer recent geëvolueerd 

is. 

De identificatie van wom wordt verder besproken in hoofdstuk 5. De identificatie van wom 

bevestigt en verfijnt het “Maternal Effect Genomic Imprinting Sex Determination” 

(MEGISD) model voor Nasonia. Wom is het eerder voorgestelde feminizerende gen “zygotic 

sex determiner” (zygotische geslachtsbepaler; zsd). Zsd wordt geacht niet tot expressie te 

komen in onbevruchte eitjes als gevolg van maternale imprinting wat er uiteindelijk toe leidt 

dat de embryo’s ontwikkelen als mannetjes. Iin bevruchte eitjes is tevens een paternaal allel 

aanwezig dat niet onderhevig aan imprinting is en dus wel tot expressie komt, wat juist leidt 
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tot vrouwelijke ontwikkeling. Het gen dat verantwoordelijk is voor het imprinten van het 

maternaal overgeërfde wom allel is de maternale factor (maternal sex determiner (msd)) 

waarvan de identiteit vooralsnog onbekend is. In de gynandromorfe lijn HiCD12 kwam wom 

tot expressie gedurende de vroege ontwikkeling van haploïde embryo’s die zich 

ontwikkelden als gynandromorfen. In een vergelijking tussen de gyandromorphe en wild-

type sequenties werden geen potentieel functionele verschillen gevonden tussen het gen wom 

zelf noch in de stroomopwaarts gelegen regio. Dit suggereert dat dit het gynandromorph (gyn) 

gen een dysfunctionele mutant van msd in HiCD12 kan zijn, waardoor de imprinting van 

wom (gedeeltelijk) mislukt. Toekomstig onderzoek zou de onderliggende mechanismen voor 

de imprinting van wom en hoe dit ertoe leidt dat tra op tijd geactiveerd wordt kunnen 

ontrafelen. 

In conclusie, dit onderzoek heeft een nieuw paternaal signaalgen voor vrouwelijke 

ontwikkeling geïdentificeerd en beschreven. Het is het eerste bekende signaalgen waarbij de 

ouderlijke oorsprong van invloed is op de werking van een geslachtsbepalingsgen. Dit 

suggereert dat genomische imprinting een veelvoorkomende regulatie in 

geslachtsbepalingsmechanismen zou kunnen zijn in soorten zonder CSD. Dit onderzoek 

bevestigt tevens de diversiteit en snelle evolutie van signaalgenen voor geslachtsbepaling in 

insecten. Het kan daarmee bijdragen aan een beter begrip van de evolutionaire krachten die 

tot de diversiteit van geslachtsbepalingsmechanismen leiden. 
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