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Bouw van het insect



Uitwendige inspectie huisvlieg (Musca
domestica)
https://e-insects.wageningenacademic.com/musca_domestica

The Drosophila connectome, once completed, will be a complete list of the roughly 135,000 
neurons in the brain of the fruit fly Drosophila melanogaster, along with all of the 
connections (synapses) between these neurons. As of 2013, the Drosophila connectome is a 
work in progress, being obtained by the methods of neural circuit reconstruction. Portions of 
two of the 76 compartments of the Drosophila brain have connectomes available, and others 
are subjects of ongoing study.

https://e-insects.wageningenacademic.com/musca_domestica
https://en.wikipedia.org/wiki/Neuron
https://en.wikipedia.org/wiki/Drosophila_melanogaster
https://en.wikipedia.org/wiki/Synapse
https://en.wikipedia.org/wiki/Neural_circuit_reconstruction


Alternatieven gezocht voor DDT
1962 Silent spring

Coloradokever als rolmodel

https://e-insects.wageningenacademic.com/locusta_migratoria
https://e-insects.wageningenacademic.com/locusta_migratoria


Paradox van weinig zenuwcellen met 
multipele functies
Fruitvlieg heeft ca. 136.000 zenuwcellen (neuronen)

De mens heeft er ca. 600.000.000.000!

Toch kent insect alle levensfuncties: regulatie van groei en 
ontwikkeling, verwerking omgevingsinformatie, 
voortplantingsfuncties, locomotie, leervermogen en 
geheugen. 

Oplossing: multi-vertakte neuronuitlopers met meerdere 
transmittersubstanties en selectieve afgifte.



Onderzoekprogramma
Vakgroep Entomologie (insektenkunde)

Fundamenteel
- Exploratie structuur en functies endocrien systeem van 
de Coloradokever (Leptinotarda decemlineata Say)

- Hormonale regulatie van winterslaap (diapauze)

Toegepast

- Zoeken naar hormonen en anti-hormonen voor 
insektenbestrijding (treksprinkhaan, appel 
vruchtbladroller, bladluizen)

- Veldwerk hormonale bestrijding (‘De Schuilenburg’ –
Lienden)



Bouw endocrien systeem
Microscopisch onderzoek (‘histologie’) met specifieke kleurmethoden

Ondersteuning transmissie- en scanning elektronenmicroscopie

Immunologische detectiemethoden voor peptidehormonen en 
neurotransmitters met poly- en monoclonale antilichamen

Axonvullingen met merkers voor analyse zenuwbanen in en buiten 
hersenen



Functies endocrien systeem

Volgen activiteiten endocriene klieren (corpora allata) 
tijdens voortplanting en diapauze

Verstoring ontwikkeling door toediening juveniel 
hormoon, resp. wegname van hormoonklieren (CA)

Hormonale homeostase



Neuro-endocriene centra

.



Immunocytochemische detectie van neuropeptiden: 
met poly- en monoclonale antilichamen

• .



In insecten aangetoonde peptidehormonen



Moleculaire identificatie van MAG-peptide 
in mannelijk geslachtsapparaat
Monoclonale antilichamen tegen homogenaat en moleculaire 
cloning: 7971 Da receptor voor prioneiwit (H.M. Smid 1997)



Endocriene ingrepen 



Multi-hormonale regulatie van metamorfose



Hormonale regulatie van groei en 
differentiatie: Rol van juveniel hormoon



Hormonale ontregeling van vervelingen en metamorfose
Functies van vervellingshormoon, juveniel hormoon en 
bursicon

Hormoon Bursicon: verharding van nieuwe cuticula na elke vervelling



Hormooneffecten in vivo- CA extirpatie
Micro-operaties           (DEMO)



Hormooneffecten sprinkhaan en vruchtbladroller: 
JH toediening -> ontregeling



Bestrijding van Coloradokever met natuurlijke of 
hormoonanaloge verbindingen problematisch
Natuurlijke hormonen 

Juveniel hormoon: OK, mogelijk in principe

Vervellingshormoon : komt niet binnen

Eclosion hormoon: instabiel peptide in darm

Bursicon: instabiel peptide in darm

Hormoonanaloga voor bestrijding

JH-analoga (industrieel) !

Hormoonremmers ?

Synergetische stoffen ?

Chitineremmers ?

Bestrijding in het veld lastig, door hun soms 2-jarig verblijf in de grond 
tijdens het diapauze-stadium.



Natuurlijke Juveniel hormonen en 
toepassing van JH-analoga voor bestrijding



Natuurlijke juveniel hormonen



Producenten van JH-analoga
Fa. Dr. R. Maag -> Ciba-Geigi -> Syngenta

Fenoxycarb

Epofenonane (ex Ro-10-9168)

Zoecon Corporation -> ..-> Wellmark

Methoprene (precor)

Simutomo Chemical - Japan

Pyriproxyfen (stabiel!)



Zoecon – Dr. R. Maag AG



Praktijkproeven “De Schuilenburg” te 
Lienden



Voortgezette appel bladrollerbestrijding met de insecten 
groeiregulatoren (IGR) fenoxycarb en epofenonane
R. de Reede et al. EEA 1984. 35: 275-281

Conclusies

• Handmatig met bladroller-eieren geinfecteerde en 
‘ingehoeste’ appelboompjes

• Larven bleken zeer gevoelig voor IGR en bereikten het 
volwassen stadium niet

• Larven blijven aantrekkelijk voor natuurlijke vijanden 
als Colpoclypeus florus en Apanteles ater.

• Deze parasieten zijn betrekkelijk ongevoelig voor deze 
IGRs, wat zeer gewenst is in de fruitteelt.

• Uit eerder onderzoek bleek dat ook de honingbij 
relatief ongevoelig is voor deze IGRs



Muggenbestrijding in Latijns America
‘Microcephalie’ veroorzaakt door Zikavirus?
Oorzaak bestrijdingsmiddel tegen Aedes aegypti pyriproxyfen?



Wellmark – Zoëcon’s ‘groene’ insecticiden 
‘Essentria’

Precor

Methoprene

Hydroprene



Conclusies

• Decennia van onderzoek aan hormonale systemen van 
insecten vullen bibliotheken aan informatie

• De toepasbaarheid van die kennis voor controle van 
insectenplagen stelt teleur

• Insecten zijn door hun geringe afmetingen en 
bereikbaarheid van organen handige en goedkope 
proefdieren voor het uitvogelen van moleculair-
biologische processen in het algemeen

• De aandacht van entomologen gaat tegenwoordig meer 
uit naar oecologische maatregelen die teelten 
beschermen tegen insecten

• Een grotere toekomst is weggelegd voor de toepassing 
van natuurlijke vijanden van insecten (o.a. sluipwespen)
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