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Samenvatting 
 
In veel van onze dagelijkse activiteiten gebruiken we ons gezichtsvermogen om 
objecten in de omgeving te kunnen onderscheiden. De mechanismen die 
hieraan ten grondslag liggen kunnen bij insekten goed onderzocht worden met 
behulp van verschillende technieken. De ogen bij insekten zijn goed 
ontwikkeld en aangepast voor optimale visuele informatieverwerking in hun 
specifieke ecologische omgeving. Zo hebben bijen en vlinders, specialisten in 
de herkenning van bloemen, een sterk ontwikkeld kleurenzien. In dit 
proefschrift willen we een bijdrage leveren aan de opheldering van dit systeem. 
In het bijzonder willen we begrijpen hoe licht geabsorbeerd wordt in de 
individuele lichtverwerkende eenheden, de ommatidia van het samengestelde 
oog. Er worden hierbij technieken toegepast uit zowel de moleculaire biologie 
als de optica, namelijk het cloneren van visuele pigmenten en 
spectrofotometrie. In dit proefschrift hebben we bestaande optische 
lichtreflectiemetingen in vlinderogen verder ontwikkeld en toegepast om in een 
levend dier, zonder dissectie, de spectrale eigenschappen te kunnen 
onderzoeken van de componenten die een belangrijke rol spelen in de licht-
absorptie, nl. de visuele pigmenten, tapeta en screeningspigmenten. De optische 
metingen, complementair aan de anatomische en histologische technieken, 
vormen de experimentele basis voor een kwantitatief model van lichtabsorptie 
en de interpretatie van spectrale gevoeligheden van fotoreceptorcellen binnen 
een lichtgeleider, het doel van deze studie. De verschillende onderdelen van het 
onderzoek met enkele concrete resultaten worden hierna verder kort toegelicht 
per hoofdstuk. 
 
Hoofdstuk 1 geeft een inleiding in de structurele organisatie van het oog. Het 
samengestelde vlinderoog is opgebouwd uit enkele duizenden ommatidia, elk 
met een karakteristieke anatomische structuur. Het omgevingslicht wordt door 
een lens gefocusseerd op een cylindervormige lichtgeleider, enkele honderden 
micrometers lang met een diameter van slechts 1 à 2 µm, waar het licht wordt 
geabsorbeerd door visuele pigmenten. De visuele pigmentmoleculen zitten 
gepakt in subcompartimenten van negen fotoreceptorcellen die samen het 
rhabdoom vormen. Ieder ommatidium wordt omgeven door donker gekleurde 
pigmenten die strooilicht, licht wat niet uit de kijkrichting van het ommatidium 
komt, absorberen. Door de golfeigenschappen van licht kan de zogenaamde 
randgolf van het licht, die zich buiten de lichtgeleider bevindt, ook nog eens 
geabsorbeerd worden door eventueel aanwezige afschermende pigmenten. Dit 
beïnvloedt dan de spectrale samenstelling van het licht en vormt zo een 
belangrijke filterende component in het systeem. Ten slotte is er, uniek voor 
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vlindersoorten, een reflecterende structuur onderaan ieder ommatidium, het 
tapetum. Al deze componenten van het ommatidium zijn niet allemaal gelijk 
voor de verschillende vlindersoorten en ook binnen een oog kunnen we op 
basis van de verschillende optische en anatomische eigenschappen 
verschillende types aanduiden. Er is dus een duidelijke retinale heterogeniteit, 
die wellicht functioneel belangrijk is voor het kleurenzien van vlinders (zie ook 
Hoofdstuk 6).   
In het inleidend hoofdstuk bespreken we verder in het kort de fototransductie, 
de biochemische cascade waarbij lichtabsorptie door visuele pigmenten 
uiteindelijk aanleiding geeft tot een electrisch signaal in een fotoreceptorcel. 
Een visueel pigment, het rhodopsine, wordt na absorptie van een lichtquantum 
omgezet in een andere structurele configuratie, het geactiveerd metarhodopsine. 
Typisch voor invertebraten is dat het metarhodopsine, na inactivatie door 
fosforylatie en binding van arrestinemoleculen, opnieuw geregenereerd kan 
worden naar de rhodopsinevorm door absorptie van fotonen in een ander 
spectraal bereik. De fotochemische experimenten in Hoofdstuk 4 bouwen hier 
op voort. We bespreken hier verder ook de dynamische huishouding van het 
visuele pigment bij de vlieg, de visuele pigmentcyclus, met name 
metarhopsine-afbraak en de novo synthese van rhodopsine in het donker, 
processen die ook meetbaar zijn in vlinderogen. 

In Hoofdstuk 2 beschrijven we de (partiële) clonering en homologie-
analyse van cDNA sequenties van groene en UV absorberende rhodopsines van 
een zandoogje, Bicyclus anynana. Door de homologie van cDNA sequenties te 
onderzoeken kunnen de absorptie-eigenschappen afgeleid worden en kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen kort- (UV), middel- (blauw) en lang-
golvig (groen, rood) absorberend visueel pigment. Evenals in het visuele 
systeem van bijen zijn in de regel bij vlinders drie rhodopsines aanwezig die 
absorberen in het UV, blauw en groen.  

In Hoofdstuk 3 presenteren we een fotochemisch model om de visuele 
pigmentprocessen in het vlinderoog, die gebaseerd zijn op 
reflectiespectrofotometrie, te modelleren. Zo’n model is noodzakelijk voor een 
quantitatieve interpretatie van de visuele pigmenteigenschappen, de 
absorptiespectra en de kinetiek die experimenteel gemeten worden (zie 
Hoofdstuk 4). We illustreren fotoconversie van visueel pigment onder breed-
band belichting in een rhabdoom, waarin zich groen, blauw en UV receptoren 
bevinden in een verhouding 6:1:1.  

In Hoofdstuk 4 verkennen we de fotochemie van visuele pigmenten in 
een groep homogene ommatidia in het oog van de gehakkelde aurelia, 
Polygonia c-album met een aantal experimentele protocollen, o.a. bleken en 
fotochemische conversie van rhodopsine en metarhodopsine met adapterende 
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monochromatische stimuli. De gemeten visuele pigment absorptiespectra 
bevestigen de dominante expressie van een groen rhodopsine. Na wegbleken 
van het groene pigment kon ook het UV-absorberend rhodopsine geïsoleerd 
worden. 

In Hoofdstuk 5 beschrijven we een beeldanalyseprocedure gebaseerd 
op zgn. Voronoi-diagrammen. Met behulp van een digitale camera kunnen de 
reflecties van enkele ommatidia gequantificeerd worden. Bovendien kunnen we 
hiermee ook gebieden in het oog met heterogene eigenschappen bestuderen. Dit 
hebben we geïllustreerd met twee voorbeelden. Na het bleken van groen visueel 
pigment in het oog van Polygonia hebben we gebleekte en ongebleekte 
ommatidia vergeleken. En, in het ventrale deel van het oog van het bonte 
zandoogje, Pararge aegeria, hebben we met deze procedure de 
intensiteitsafhankelijke pupilactiviteit gemeten in individuele ommatidia van 
rode en groen reflecterende ommatidia. De tapeta hebben een sterk variërende 
reflectie-amplitude, wat een reproduceerbare codering van absolute 
lichtgevoeligheden zou kunnen beïnvloeden. 

In Hoofdstuk 6 tonen we spectrofotometrische metingen aan 
individuele ommatidia in 20 verschillende vlindersoorten. In de eerste plaats 
complementeren deze kwantitatieve data de metingen met de digitale camera 
die de heterogeniteit en regionalisatie van vlinderogen goed in kaart brengt (zie 
Hoofdstuk 5). Deze data illustreren ook dat de tapeta reflecteren over een breed 
spectraal bereik. De afsnij-golflengte van het tapetum, dit is de golflengte waar 
de reflectie voor de helft in intensiteit is afgenomen, varieert tussen de 550 en 
750 nm. Hoewel de reflectie-eigenschappen van de tapeta nu goed 
gekarakteriseerd zijn, is de rol van het tapetum nog onduidelijk. Mogelijk 
speelt het een rol bij het versterken van de roodgevoeligheid in de meest 
proximale fotoreceptoren. De roodgevoeligheid van fotoreceptoren die groene 
rhodopsines tot expressie brengen kan verklaard worden door de aanwezigheid 
van rode screeningspigmenten, die de spectrale gevoeligheid van de proximale 
fotoreceptoren verschuiven naar langere golflengtes. De aanwezigheid van rode 
screeningspigmenten blijkt uit de gemeten spectra, waar een sterke absorptie in 
het kort-golvige gebied onveranderd blijft, ondanks het bleken van de groene 
visuele pigmenten. Recente anatomische studies in het koolwitje, Pieris, 
konden dit bevestigen. 

Hoofdstuk 7 is een algemene discussie en samenvatting van het 
onderzoek: de studie van de spectrale eigenschappen van visuele pigmenten 
(Hoofdstukken 2,4-5), gecombineerd met additionele filterende componenten, 
zoals screeningpigmenten en tapeta (Hoofdstuk 6), die een realistische 
beschrijving van lichtabsorptie in het gefuseerde rhabdoom toelaat 
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(Hoofdstuk 3), waardoor de spectrale basis van het kleurenzien van vlinders in 
belangrijke mate verhelderd is. 

 
Perspectief 
 
Het onderzoek naar de spectrale verwerking in vlinderrhabdomen, ook onder 
reële omgevingslichtcondities, is nog incompleet. Een vollediger biofysisch 
model van lichtabsorptie in het vlinderoog zal de optische eigenschappen van 
de facetlens en het rhabdoom mede in de analyse betrekken. De exploratie van 
de enorme diversiteit in de optische componenten van vlinderogen met diverse 
experimentele technieken zal inzicht geven in het visueel georiënteerd gedrag 
van vlinders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




