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Samenvatting van het proefschrift

“Zien, pigmenten en structurele kleuren van vlinders”

Het centrale thema van dit proefschrift is de wisselwerking van zien en gezien worden.  
Vlinders zĳn hiervoor uitmuntende onderzoeksobjecten.

Hoofdstuk 1 is een algemene inleiding in de fysiologie van het zien van insecten, de fysiologische 
optica van vlinderogen en de optica van de kleuren van vlindervleugels.

Hoofdstuk 2 beschrijft de primaire processen van de fototransductie (lichtdetectie) in de visuele 
zintuigcellen (de fotoreceptoren) van de fruitvlieg Drosophila melanogaster. We bestudeerden de 
interactie van het visuele pigment, rhodopsine, met het regeleiwit, arrestine, de lichtintensiteit en de 
golflengte van het licht. Arrestine inactiveert de actieve vorm van het visuele pigment, metarhodopsine. 
Bij uitputting van het arrestine blijft de zintuigcel na belichting geactiveerd. We vergeleken de 
electrische responsie als functie van stimulusgolflengte en lichtintensiteit van het witogige wildtype 
met die van een mutant met weinig arrestin2. Het gereduceerde arrestin2-niveau van de mutant 
verhoogde de lichtgevoeligheid enigszins, verminderde het dynamische bereik van de fotoreceptor 
en vertraagde de afval van de responsie aan het einde van de belichting; de overgang van de volledige 
repolarisatie in een blijvende napotentiaal vond plaats bij een lagere metarhodopsinefractie dan die 
in het wildtype. We veronderstellen dat fruitvliegen, vergeleken met grotere vliegen, bezuinigen op 
veiligheidssystemen: de enige prijs die onder natuurlijke omstandigheden betaald wordt is een tragere 
lichtdetectiesnelheid.

De volgende twee hoofdstukken behandelen de fysiologische optica van de ogen van dagvlinders. 
Het samengestelde oog van vlinders bestaat uit ommatidia. Centraal staan de gefuseerde rhabdomen, 
die werken als een lichtgeleider. De ommatidia van de witjes (Pieridae) hebben drie lagen: de distale 
laag bevat vier fotoreceptoren. Twee ervan hebben UV- of  violet/blauw-gevoelige rhodopsines. De 
andere zeven fotoreceptoren maken gebruik van een groen-gevoelige rhodopsine.

Hoofdstuk 3 gaat over de regionalisatie en ultrastructuur van het oog van een witje, de luzernevlinder 
Colias erate. Het oog bestaat uit een dorsaal en een ventraal deel. De drie types van ommatidia in het 
ventrale deel bevatten allen een rood afschermend pigment, die de spectrale gevoeligheid van de 
fotoreceptoren wijzigt. De bijdrage van de microvilli van de UV cellen aan het rhabdoom is minder 
dan die van de violet/blauw-gevoelige cellen. De rhabdomen hebben een insnoering, waardoor het 
spectrale effect van het rode pigment versterkt wordt. De vlinderogen vertonen een spiegeling ten 
gevolge van reflecterende tapeta, afhankelijk van het type ommatidium. Uit de reflectiespectra, die 
een piek hebben in het rood (660 nm) of  in het ver-rood (730 nm), kan worden afgeleid dat de 
spectrale gevoeligheid van de proximale fotoreceptoren verschoven moet zijn van het groen naar het 
rood. Het type ommatidia met piek in het rood fluoresceert bij excitatie met violet licht, hetgeen 
aangeeft dat er een violet-absorberend pigment is dat functioneert als een optisch filter. In het 
dorsale deel van het oog hebben de ommatidia geen afschermende pigmenten, en er is daar een 
sterkere rode oogspiegeling. Vermoedelijk is dit deel van het oog alleen gevoelig in het ultraviolette 
tot groene deel van het spectrum.

In hoofdstuk 4 worden de fotoreceptoren van Colias beschreven. Het oog werd gestimuleerd met 
pulsen monochromatisch licht, en we gebruikten intracellulaire electrodes om de spectrale en 
polarisatiegevoeligheid van individuele fotoreceptoren te meten. We identificeerden een UV, vier 
violet-blauwe, twee groene en twee rode klassen van fotoreceptoren, welke vermoedelijk gebaseerd 
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zijn op rhodopsines met piekgevoeligheid in het UV, violet, blauw en groen (resp. 360, 420, 460 en 
560 nm). De vier violet-blauwe fotoreceptorklassen hebben waarschijnlijk een mengsel van twee 
violet-blauwe rhodopsines, die gefilterd worden door een violet-absorberend pigment. De groene 
klassen hebben een verminderde ultraviolet-gevoeligheid. De twee rode klassen zijn maximaal 
gevoelig bij 650 en 665 nm. De hiervoor noodzakelijke piekverschuiving, gerealiseerd door het rode 
afschermende pigmentfilter, is voor zover bekend de grootste onder de insecten.

De volgende drie hoofdstukken betreffen de kleuren van vlinders. Hun vleugels zijn bedekt met 
twee lagen schubjes, die een patroon van pixels vormen. We bestudeerden de optica van de kleuren 
van de iridescente mannetjes van enkele witjes: luzernevlinders (Colias croceus, Gonepteryx rhamni, G. 
cleopatra, G. aspasia) en vlinders behorend tot de Colotis groep (Hebomoia glaucippe, Colotis regina). 

Hoofdstuk 5 beschrijft de morfologie van de schubjes en de reflectiespectra van de vlindervleugels. 
We gebruikten scanning-electronen-microscopie (SEM) om de ultrastructuur van de schubjes te 
bestuderen. De pigmentkleuren van de schubjes zijn het gevolg van pterines, pigmenten die 
geconcentreerd zijn in kleine kraaltjes. De richels aan de bovenkant van de schubjes zijn geplooid en 
vormen multilagen, die de iridescente kleuren veroorzaken. De totale reflectie blijkt evenredig te zijn 
met het aantal lagen. De golflengte van maximale reflectie als functie van de hoek van lichtinval is in 
overeenstemming met klassieke multilaagtheorie. De iridescentie van de mannelijke witjes is 
voornamelijk gelocaliseerd in het ultraviolet, maar sommige soorten iridesceren in het blauw. We 
veronderstellen dat de spectrale eigenschappen van zowel de pigmentkleuren als van de structurele 
kleuren afgestemd zijn op de spectrale gevoeligheden van de fotoreceptoren van de vlinders.

Hoofdstuk 6 beschrijft een instrument toegespitst op het meten van ruimtelijke en spectrale 
kleurpatronen. Deze beeldvormende (imaging) strooiingsmeter (ISM) is gebouwd rond een 
ellipsoidale spiegel, die de ruimtelijke reflecties in het bovenste halfrond van een voorwerp 
comprimeert in een kleine hoek, zodat vastlegging met een digitale camera mogelijk wordt. Metingen 
aan de blauw-iridescerende vleugels van Morpho aega en de matgroene vleugels van Callophrys rubi 
illustreren de kwaliteiten van het instrument. 

Hoofdstuk 7 bestudeert de ruimtelijke reflectiepatronen van de iridescente vleugels van 
mannetjeswitjes. De strooiingsmeter toonde aan dat de pigmentkleuren diffuus zijn, terwijl de 
structurele kleuren min of  meer gericht zijn. Het strooiingspatroon van de structurele kleuren is 
langgerekt tot lijnvormig, en de gerichtheid hangt sterk af  van de kromming van de schubjes. In het 
geval van de mannetjes van het Cleopatra citroentje, Gonepteryx cleopatra, hebben de voor- en 
achtervleugels schubjes met verschillende pigmenten en kromming. We veronderstellen dat de 
kromming de ruimtelijke zichtbaarheid van de iridescentie beïnvloedt, wat een rol kan spelen in het 
geven van signalen naar individuen van de eigen soort. 

In hoofdstuk 8, een essay, worden verschillende zintuigen vergeleken, met de nadruk op de 
afbeeldende zintuigen. Het proefschrift wordt afgesloten met een korte discussie in hoofdstuk 9.


