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Samenvatting

De huisvlieg, Musca domestica L., is een insect dat overal ter wereld voorkomt, waar
mensen en vee zich gevestigd hebben. Op warme plaatsen blijven huisvliegen steeds
actief en planten zich gedurende het hele jaar voort. Volwassen huisvliegen voeden
zich met vloeibaar voedsel dat ze met hun zuigsnuit opzuigen. Vast voedsel wordt
eerst opgelost door speeksel uit te scheiden, waarna dit weer opgezogen wordt.
Huisvliegen en hun larven (maden) leven van zeer uiteenlopende soorten voedsel,
variërend van mest en rottend materiaal tot veevoer en etenswaar van mensen. Doordat
huisvliegen al deze voedselbronnen bezoeken, kunnen ze virussen, bacteriën en andere
ziekteverwekkende organismen overbrengen. Verder kunnen huisvliegen door hun
aanwezigheid in grote getale zoveel last veroorzaken dat de productiviteit van vee en
pluimvee vermindert, waardoor ze een ernstig probleem vormen op zowel
boerenbedrijven als in de voedselverwerkende industrie. Voor de bestrijding van
huisvliegen zijn er diverse methoden ontwikkeld, o.a. het gebruik van vliegenvallen,
maar een goed werkende methode om huisvliegenpopulaties tot aanvaardbare
proporties terug te brengen is er nog niet. Een verbetering van vallen en lokaas met
behulp van aantrekkelijke geuren lijkt echter goed mogelijk. De meest aantrekkelijke
stoffen voor huisvliegen zijn ontbindende en gistende natuurlijke substanties. Deze
zijn echter niet praktisch voor gebruik in vallen omdat de substanties snel uitdrogen en
aan vervanging toe zijn en de vallen veelvuldig schoongemaakt en onderhouden
moeten worden. Synthetische mengsels die aantrekkelijk zijn voor huisvliegen zijn
veel beter toepasbaar.

Het onderzoek in dit proefschrift is gericht op het verbeteren van de effectiviteit
van vallen met behulp van aantrekkelijke geuren. Hiervoor is kennis nodig over hoe
huisvliegen geuren waarnemen en onderscheiden en hoe de gevoeligheid voor geuren
afhangt van verschillende fysiologische omstandigheden. Daarnaast is het nodig te
weten welke componenten de geur van aantrekkelijke substanties bepalen.

Insecten hebben speciale structuren, namelijk reukharen, waarmee geuren
worden waargenomen. Deze structuren kunnen verschillende vormen en maten
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hebben. Reukharen zijn hol met poriën in de wand en met zenuwuitlopers (dendrieten)
van een of meer reukcellen in het lumen. Geurmoleculen uit de lucht diffunderen door
de poriën naar de dendrieten. Als geurmoleculen aan receptoren in de membraan van
de dendrieten binden, dan depolariseert de reukcel en neemt de productie van
actiepotentialen toe, of hyperpolariseert de reukcel en neemt de productie van
actiepotentialen af. De actiepotentialen worden via de axonen van de reukcellen naar
het brein geleid. Met elektrofysiologische technieken kunnen we deze elektrische
potentialen registreren: door een elektrode met een zeer kleine punt tegen de basis van
een reukhaar te plaatsen kunnen we de actiepotentialen van de reukcellen meten en de
reactie van een reukcel op een geurstimulus bepalen. Voor de interpretatie van deze
reacties is het noodzakelijk om de specifieke morfologie van de reukorganen van de
huisvlieg te kennen.

In hoofdstuk 2 beschrijven we de morfologie van de reukorganen van de huisvlieg,
namelijk de (twee) antennen en de (twee) maxillaire palpen. De morfologie van deze
reukorganen is onderzocht met behulp van scanning- en transmissie-
elektronenmicroscopie. De antenne bestaat uit een aantal segmenten: de scapus, de
pedicellus en de funiculus met daarop de arista. De funiculus is dicht bedekt met
verschillende soorten haren, waarvan de meeste zintuigharen zijn, wat aan hun
morfologie te zien is. Naast niet-geïnnerveerde haren (microtrichia) komen er
verschillende typen reukharen voor: sensilla trichodea, sensilla basiconica, gegroefde
sensilla en sensilla clavicula. Verder zijn er drie diepe holtes in de funiculus; twee
daarvan bevatten gegroefde sensilla en zintuigharen zonder poriën in hun wand, de
derde holte bevat vele sensilla clavicula.

Sensilla trichodea zijn 12-20 µm lange, dikwandige reukharen. Met een aantal
van 1500-2000 zijn het de meest voorkomende reukharen op een antenne. Ze zijn over
het hele oppervlak van de funiculus verspreid met uitzondering van het proximale 1/4
deel van de ventrale zijde. Sensilla basiconica zijn 4-11 µm lange reukharen met een
dunne wand. Hun aantal is ongeveer 550-700 en ze zijn verspreid over het hele
oppervlak van de funiculus. Daarnaast zijn er ongeveer 90-110 kleine (lengte 1.5-4
µm) gegroefde sensilla en een paar 9-11 µm lange sensilla clavicula op het oppervlak
van de funiculus aanwezig. Op de palpen zijn lange borstelharen en microtrichia over
het hele oppervlak gelijkmatig verspreid en van de 75-90 sensilla basiconica die
aanwezig zijn, neemt de dichtheid toe richting het uiteinde van de palp.

Er zijn geen verschillen in aantal en verspreiding van reukharen tussen
mannetjes en vrouwtjes. Wel blijken kleine huisvliegen met kleine antennen en palpen
minder reukharen te hebben dan grote huisvliegen die gekweekt worden uit dezelfde
stam. De reukharen van kleine en grote huisvliegen zijn wel ongeveer even groot.
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Aan de hand van deze resultaten, waaruit blijkt dat de verschillende typen
reukharen dicht opeen tussen elkaar staan op de funiculus, weten we dat bij
elektrofysiologische metingen aan het oppervlak van de antenne de reacties van
reukcellen van verschillende typen reukharen geregistreerd worden. Voor
elektrofysiologische metingen aan reukharen hebben we metingen verricht op alle
zijden van de funiculus en op de distale helft van de palpen van grote mannetjes- en
vrouwtjeshuisvliegen.

In hoofdstuk 3 hebben we de elektrofysiologische reacties van reukcellen in de
antennen en palpen op een serie geuren van verschillende chemische klassen
beschreven. Er is een grote variatie in reactieprofielen op de reeks geurstoffen van de
reukcellen in de antennen. De meeste reukcellen reageren op verscheidene geuren; er
zijn slechts enkele gespecialiseerde reukcellen. De grootste reacties werden gemeten
bij prikkeling met 1-octen-3-ol, amyl acetaat, 2-pentanon, 3-methylfenol en R-
limoneen. Met behulp van clusteranalyse werden tien clusters van reukcellen met op
elkaar lijkende reactieprofielen in een multidimensionale geurruimte gevonden
(waarbij iedere geur een dimensie representeert). Reukcellen met op elkaar lijkende
reactieprofielen zijn verspreid over het hele oppervlak van de funiculus; de
gevoeligheid voor bepaalde geuren is niet opgedeeld in regionale zones op de antenne.
In de palpen zijn de clusters van reukcellen die vooral op 3-methylfenol of op
2-pentanon reageren duidelijk gescheiden van reukcellen die op andere stoffen
reageren. In één reukhaar kunnen zowel reukcellen zitten met op elkaar lijkende als
met verschillende reactieprofielen.

Omdat er weinig specialistische reukcellen zijn en de meeste cellen op
verscheidene geuren reageren, hebben we ons onderzoek vervolgd met die geuren
welke duidelijke reacties in vele cellen veroorzaakten.

Voor een effectieve bestrijding van populaties huisvliegen moeten alle individuen,
zowel jonge als volwassen vliegen en zowel mannetjes als vrouwtjes, op de
aantrekkelijke stimuli die in vallen gebruikt kunnen worden reageren. Daarom hebben
we de gevoeligheid onderzocht voor geuren bij deze groepen vliegen door de reacties
van hun reukcellen op concentratiereeksen van enkele stoffen te meten (hoofdstuk 4).
Er zijn weinig verschillen in geurgevoeligheid tussen jonge en volwassen vliegen en
tussen mannetjes en vrouwtjes. De verschillen tussen de gevoeligheden van de
antennen en palpen zijn echter wel groot. Deze resultaten tonen aan dat huisvliegen
van alle leeftijden en van beide geslachten aantrekkelijke geuren kunnen detecteren en
aangetrokken zouden kunnen worden door vallen met lokstoffen.
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Tot nu toe werden geuren alleen getest als zuivere stof in schone lucht. In de
natuurlijke omgeving zitten er echter altijd achtergrondgeuren in de lucht. Om effectief
te zijn moeten aantrekkelijke en afstotende geuren door de vliegen waargenomen en
onderscheiden kunnen worden van deze achtergrondgeuren. Daarom hebben we in
hoofdstuk 5 de reacties op geuren in de aanwezigheid van achtergrondgeuren getest.
De aanwezigheid van een achtergrondgeur (1-octen-3-ol of kippenmest) had slechts
een geringe invloed op de gevoeligheid voor testgeuren (1-octen-3-ol, 2-pentanon en
R-limoneen). Alleen het gebruik van hoge concentraties 1-octen-3-ol als
achtergrondgeur veroorzaakte een lichte adaptatie en sensibilisatie: de reacties op hoge
concentraties testgeur waren wat lager en de reacties op lage concentraties testgeur
waren juist wat hoger vergeleken met de reacties gemeten in schone lucht. De geur van
kippenmest of lage concentraties 1-octen-3-ol als achtergrondgeur had geen invloed op
de gevoeligheid voor de testgeuren. Een effectief gebruik van lokstoffen of afstotende
stoffen in ruimten waar een sterke geur hangt (bijvoorbeeld in stallen) lijkt dus goed
mogelijk.

De meeste reukcellen reageren op een beperkt aantal stoffen uit een breed spectrum
van geuren. Wanneer de reacties van verscheidene cellen met verschillende
reactieprofielen tegelijkertijd gemeten worden, dan zal de spectrale gevoeligheid van
de meting groter worden. Met dergelijke metingen kunnen geuren die van belang zijn
voor de vlieg sneller onderscheiden worden. Voor het verdere onderzoek hebben we
daarom de techniek van elektroantennografie (EAG) gebruikt. In hoofdstuk 6 tonen we
aan dat de EAG’s die gemeten worden aan het oppervlak van de bolvormige antennen
van huisvliegen een optelling zijn van de receptorpotentialen van de reukcellen die
rond de elektrode liggen. De grootte van een EAG hangt af van de toename van de
concentratie van geurmoleculen in het begin van de stimulus. Bij langere stimulatie
wordt het EAG niet groter. Compleet herstel van de reukcellen is mogelijk na enige
tijd ventileren met schone lucht.

Bij prikkelen met hoge concentraties van sterke zuren ontstaan er
elektrochemische potentialen over de elektroden. Deze artefacten interfereren met de
fysiologische reacties van de reukcellen, waardoor de interpretatie van EAG’s op deze
stimuli wordt bemoeilijkt.

In eerdere studies is aangetoond dat huisvliegen sterk worden aangetrokken door de
geur van oud varkensvlees, brood en vooral kippenmest. Met behulp van
gaschromatografie en massaspectrometrie, gecombineerd met EAG metingen, hebben
we enkele scheikundige verbindingen uit deze substanties kunnen identificeren
(hoofdstuk 7). Aan de hand van de gevoeligheid voor deze stoffen hebben we
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vervolgens bepaald welke stoffen waarschijnlijk het meest bijdragen aan de voor
huisvliegen aantrekkelijke geur. De belangrijkste stoffen in de geur van vlees zijn
3-methylbutanal, dimethyldisulfide, 3-(methylthio)-propanal, 3-methylboterzuur,
benzaldehyde, 1-octen-3-ol en skatol. De geur van brood wordt vooral bepaald door
2-methylpropanol, 3-methylbutanal, 1,1-diethoxyethaan, dimethyldisulfide en
benzaldehyde. En in de geur van kippenmest zijn 2-methylpropanol, dimethyldisulfide,
3-methylboterzuur, 3-methylfenol en skatol de belangrijkste componenten. Azijnzuur,
dat in de wetenschappelijke literatuur vaak als een aantrekkelijke stof voor huisvliegen
wordt beschreven, is in grote mate aanwezig is in de geur van mest. Daarom zou deze
stof toegevoegd kunnen worden aan een synthetisch mengsel dat de geur van
kippenmest imiteert om huisvliegen te lokken. Enkele stoffen waar huisvliegen erg
gevoelig voor zijn komen voor in de geur van verschillende aantrekkelijke substanties:
2-methylpropanol, 3-methylbutanal, dimethyldisulfide, 3-methylboterzuur,
benzaldehyde en skatol. Een mengsel van deze stoffen zou ook aantrekkelijk voor
huisvliegen kunnen zijn. Gedragsproeven moeten aantonen of de synthetische
mengsels inderdaad bruikbaar zijn als lokstof voor huisvliegen.

We concluderen dat het gebruik van de voorgestelde aantrekkelijke mengsels in vallen
effectief kan zijn voor het verbeteren van de bestrijding van een hele populatie van
huisvliegen: zowel jonge als volwassen vliegen, mannetjes als vrouwtjes, kleine als
grote vliegen en in zowel schone ruimten als in ruimten waar al een sterke geur hangt.




