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Tetrnychus urtioae Koch of de kasspintaijt

behoort tot de orde der Acari,de onderore der Trom—

II bidifores (euter), de familie er Tetranychidne
(Donnadieu) en het geslacht Tetranychus (efour)

(Gasser 1951).

/) 1Jeel Ji1de planten en cultuurgewassen worden

door de spintmijt aanretast. In yederind wordt de
be1anri-krte schade aanrericht aan teelten onder

Ilas o.a. van perzik,komkornner en roos. De spint—

mijten steken hun monddelen in het plantenweefsel

en zuigen de inhoud van de c11en op. Als gevoig hier—

van ontstnan kleine lichte vlekken, die het assi—

milerend operv1ak van de plant verkleinen(Gasser

1951).

De sintrn±jt is arrhenotcok. De onbe—

vruchte eiern cntik:e1en zich tot mannetes(Gas_
ser 1951). De bevruchte cieren DntJjkk0ier zich
tot vrou'rtjeg. Volgens D±ttrioh(1953) is de klieving
eerst totani equaal, maar vnnaf hot achtcellig ota—
diurn ru?erfjcie1.

De ontwj:ke1jrp' van el tot adult caat via ver—
sch±1len-je stadia:

1: ei.
2: 1rve.
5: nymphochryoljs (1e

ruotstadjurn).
1+: protonymf.

e5: deutochrvgn±js (2 rust3tod.urn)
6: deutcn-mf.
7: teJejcchrsa1js (3e ruststdju).
8: adult.

vena1$ bi andere miltensoorten hot :ev1l, eeft do larve zes noten ter:ij1 in alle andere

tadia de rnijt€n acht poten bezitten (Gasser 1951).

Van e chrcoosornen van T. urtjcae is

weinig bekend (Helle 1967,Pinacker 1972, ir ziTh



drie verschiflende chromosomen(n:7,2n6) met een

diffuus kinetochoor.De differentj].e chrornosoom—

condensatie die tussen profase en metafase plaats-

vindt wordt toegeschreven aan een versc1 in hoe—

veelhejd heterochromatjne (John and Lewis 1969).

Om meer inzicht te krijgen in de fijnere

structuur van de chromosomen is onderzoek gedaan
met behuip van de volgende methoden:

!!E!2!s! !&.Met deze inethode is in

de chromosoinen een duidelijk patroon van ].ichte

en donkere gedeelten te zion.

Ii) kleuring van DNA met de Feu1genreactie.Dee

methode is in 1924 door Feulgen en Rossenbeck mit—

wikkeld. Dc kleuring met leuco—basiech fuchsine be—

rust op Schiff's reactie op aldehyde (Mac Donald

and Harper 1965). Door hydrolyse komen de aldehyde

groepen die aan de nucleinezuren zitten vrij. Daar—
na vindt de reactie tussen de aldehydes en het fuch—

sine plaats die een violette kleur geeft(Darling—

ton 1969). Deze icleuring kan 00k gebruikt worden na
voorzichtige extractie van basi.sche eiwitten met

TCA,HCL of azijnzuur(voorzichtig omdat anders ook
het DNA gextraheer wordt;zie Takehisa 1969).

III) !2E!!s!flt!. Hierbij geldt de regel van
Stokes;bepaalde stoffen hebben de eigenschap in-
dien zij bestraald worden met Uc' of blauw licht

straling uit te zenden, die meesta]. ten langere

golflengte heeft. Dc ontstane stra1in duurt prak—
tiech ineestal net zolang zls het licht bet lichaam
treft. Bommige stoffer hebben een eigen fluorescen—
tie. Er bestaai, ook selectjeve kleurstoffen(fluo...

rochronen)dje fluoresceret bij êên bepaalde golf-
lengte(F1uorescenzmjrosopj in Einrichtungen

fUr die•'Fluorescenznikroskopie) Zo werd in 1889

door Bender voor bet eerst acridineoranje gebruikt.
tDar'].inttton iQ6L. fla rh maienna.. 14a%,4



op en het cytoplasina geeloranje tot rood. Sen duidelijk

onderecheid tussen de chromosomen wordt verkregen
met quinacrinedihvth.och1orjae(c5pe550 199 en
Vosa 1971).

NHCH(C112)3N(CHCH)

o

Ci .2HCL

Volcrens Vosa (1971) is er ecu goede correlatie
tussen intensieve f].uorescentiepatronen laat repli—
cerend DNA en heterochromatine. Dc meeste acridinen

binden an DN.t door intercalatie tussen lagen base—
paren (Lehrman 1961).

Bij dit onderzøek is vooral met behuip

van boveugenoemde methoden getracht inzicht te Icrij—

gen in de structuur van de chromosomen vrt

'1s de structuur van de chromosomen beter be—
kend is,zijn eventue].e veranderingen in het chroso—

somenpattoon onder invloed van ace.riciden mogelijk
direkt aan te tonen.



MATERflAL EN HETHODEN.

Materjaal voor het onderzoek zijn on—

bevruchte eieren van T. urticae. Deze spintmijt

werd ekweekt o tt].anten van Phaseolus spec. in

een kweekkast bij kamertemperatuur. Al aangetaste

bladeren met veel spinsel, geplukt van honeplan—

ten, werden in een petrischaa]. gedaan. Deze petri—

schau!]. lag in een grotere petrischal met water om

te voorkomen dat de mijten zich in de laborato—

riumriumte zouden verspreiden(de mijt!n verdrin—

ken ala ze in het tater terecht komen). Onbevruch—

te vrouwtjes werden verzameld in het teleiochry—

salis'stadium. Volgens de literatuur(Gasser 1951)

zou er reeds in dit stadium bevruchting mogelijk

zijn, maar dt a in de praktijk niet gebleken(zie

Hello 1967). e teleio's werden tet een puntig

penseeltje van de bladeren gehaald(ondn' een stereo—

microcoop met vergroting 60 x) en op een stukje

vera boneblqd gezet. Dit ovale stukje was rondom

een nerf uit een blad geknitt.
—r" "¾:4

Zo'n stukje werd'tiT,en wattenbol gelegd om

het vera te houden. Deze 'qattenbollen waren verkre—

gen door ecu prop watten nat te maken met water en

tot een bol te vormen. De wattenbollen lagen op

alüniniuznfolieschaaltjes, warin gaatjes geprikt

't'eren. Deze sch?nltjes lagen in een bak met tiater.

Pm het stukje blad werd een walletje gemaakt

om het weglopen van de mijten te voorkomen.

Dc eerste ochtend nadat de vrouwtjes

eieren hadden gelegd,werden alle eieren doorge—

prikt. Hierna 'nerden elke dag de eieren verzametd;
's ochtends om ±8.ks uur en's middags om ±1700 uur.

De ei.eren werden dirèkt gefixeerd. Zo werden
eieren verkregen van 0 tot 16 uur oud. Dc eieren

die gebruikt werden bevatten ongeveer 1500 tot

2ooo cellen.



De volgende k].euringen werden gebruikt:

I. (tiitt—

man 1965).

Stamoplossing: kgr.haenzatoxyljne en lgr.ijzer—

alum in 100 ml. k5f.. azijnzuur(2Li. uur tot 1 week

rijpen).

Kleuroplossing: 5m1. stamoplossing met 2gr. chioral—

hydrnat.(2 weken houdbaar).

Methode:

fixatie:minstens 3 dagen in Carnoy(abs. aic.

en ijsazijn 3:1). Ret gefixeerde ci met

oem penseel en ecu prepereernaald op ecu

c' objectglas brengen. Voordat het ci uit—

droogt kleurstof opbrengen. Ret dekglas op

het ci leggen en licht aandrukken,zodat

het ci kapot geat en de kleurstof goed in

de ceiler kan door dringen. Hierbij een

duim op een hoek van het dekglas houden

om verechuiven van bet mat eriaal te voorko-

men. Verhitten tot lichte kleurverandering

optreedt. Microscopiren. Als het materiaal

nog niet vlak genoeg is, stevig squashen

tussen filtreerpapier. In aanwezigheid van

storen HCL r:ordt de kleuring niet donker ge—

noeg.

II. Peulgen of basieche fuchsmne kleuring.

fixatie:a)Carnoy 3:1(1 dag tot 1 week).

b)San Felice(chroomzizur 1%,forrnol

en ijsazijn 16 :o:)'.
!Poeien:a)ksmmn. in abs. alc.

b)overdag in leittingvater en ten—

slotte in aqua dsst.
hydrolyse:15,20,30 of kO min.5N HCL(gebruikt

ondat volgens Fox(.969) dan de

kans op goede kleuring groter is).

—t• .4.•
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Er werd ook ;:el iN }TCL bij 60°c ge

bruikt.

spoelen:2x met aqua dest.

kieuren:a)k8 uur.

b)2k uur of langer.

in leuco—basisch fuchsine pH 3,5

of 4,8.

spoeien:tot de kieur van het fuolisine niet

meor te zien is;10 mm.

squashen:in 45% azijnzuur.

Dc beste resultaten net ].Smin. hydrolyse met 5N

HCL en basisch fucheine met pH 3,5. Het fixatie—

middel was Carnoy,t.rant met San Pelice werd bet ma—

terinal taai en hard. Dc chromosomen waren rood—

achtg ekieurd met ee vage korreistructu.ur.

Siechte resuitaten net lancer dan 15 mm. hydro—

lyse met 5N HCL en 15,20 of 30 nm. hydrolyse met

iN HOL hi 60°c. t'rii:e pH 4,5 gaf minder goede

kieuring dan fuchsine pH 3,5.

III. toluidineblauw, een zgn. chinonkleurstof.

methode:

fixatie:Carnoy 3:1.

—squashen in aqua dest.

—nacht in 4iepvries.

—dekgiaasje verwijderen met scheermesje.

-kieuren in 0,3%—tige oplossing ±24 uur.

—spoelen met aqua cleat.

Fr was in de chromosomen vaa een korrélige

structuur te zien.

IV. hydroiyse met 5N HCL bij kamertemperatuur of tet

iN HCL M 6°c aivorens te kieuren met ijzer—

haematoxyiine-chioraihydraat.

methode:

—fixatie:Carnoy 3:1.

—fixatiev]oeistof vervangen door 5N HCL

resp. iN HCL.

...hi-c3rnirea '7 pP ... ns cu ufli. a

1. t.



..vit..
a. —

30 of k5 min.met iN HCL bij 60°c.
—spoelen net aqua dest.

—verder ale haernatoxy].inekleizring.

Dc beste resultaten niet 5mm. hydrolyse met 5N HCL

(zie Pox 1969).

Dc preparaten waren slechter dan met ijzerhaema—

toxylinekleuring alleen en goede preparaten waren

moeilijker te verkrijgen.

V. trypeinebehande].jng voor haematoxylinelcieurmng( zie
Troslco 1965).

methode:

—fixatie Carnoy 3:1. •:,a.1A .... fll, 4/
—nacht in dienvrjee.

—spoelen in aqua dest.

—drogen.

—kl cur en.

Dit om te zien of de chromosornen homogeen cpa

gebouwd zijn.De chromosomen zijn smaller en rafelig

(trypetne test de basische eLwitten aan). het plas-

ma is rninder gestructureerd. Het beste resultcat met

23 mm.

VI • quinacrinedihydrochloride kleuring.

methode:

—fixatie Carnoy 3:1.

—squashen ,in 60% azijnzuur.
—nacht in diepvries.

—kleuren in 0,59�(w/v)opl. quinacrinedihydro-

chloride in water resp.5,i0,l5,20 of 30 mm.

—spoelen in aqua dest.

—an de lucht drogen en in aqua dest. bekij—

ken met fluorescentiemicroscoop met filter

K 510.

Ale primairfilter 1,5mm BG +A1 k70.

Ook werd wel een 0,5%—tige(w/v)op].. in abs. aic.

gebruikt; er werd dan ook met abs. aic. gespoeld.

Met deze methode werden geen resultaten bereikt,
)as.aao a - - — — -



na kleuring niet zichtbaar waren.
VII. acridineoranje.

O,Ol%-tige opt, in aqua dest. Squashen in een drup—
pet van de rp].ossing en bekijken met dezelfde fil-
ters als bonn.

Met deze methode is allen een duidelijke me—
tafae waargenomen.

VIII. giemsakleuring op DNA. Het plasma werd rose met blauw
lcerrimat eriaa]..

• kleuroplossing:70m1. leidingwater.

20m1.aqua dest. pH6,8.

2m1. giemsa,

methode:

—fixatie Carnoy 3:1.

—kleuren :3 nur.
—differentiren cp objectglas met abs. alc.

of aqua dest. met 1 druppel azijnzuur,waar..

door het plasma wordt ontkleurd,

—squashen.

andere methode:

—fixatie Carnoy 3:1.

uur in S,S.C. (sodium—sanne..citraat).

—? kwartier in giemsa.

—spoelen in water.

—squashen en bekijken,

Alle preparaten kunnen semipermanent gemaakt
worden met nagellak.

De chronosomen werdert ats ze een duide—
lijke structurering te zien gaven,geteken, De
telceninen werden met potlood gemaakt op zo'n ma—
nier dat de structurering in het preparsat zo dui—
delijk mogeljjk weergegeven werd.

De lonzte werd geteken met behulp van sen te—
!wntubus. Dc lengte van de chromosomen was zo onder—
ling te verge]jjken, Het meten werd gedaan met een
curvimeter. Bij dit tekenen werd altijd sen oculair
lOx,optovar 1,25 en een objectief bOx gebruikt. Dc
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CHROMOSOO!'flsGS IN LENGTE tTIT UICT IN ?� VAT( .4ANTAL CELLEN
MICROHETER, .... .. .q4ENLIJKE LENGTE. IN PRPARUT.

1 13,5r 15,1 16,9 29,6 33,3 37,1
. ± 50

2 7,90
10,0 16,9 27,1 34,3 38,6

3 7,7 8,o" 8,1 32,2 33,7 34,1

k 7,1 1,90 8,4 30,2 33,8 36,0
5 10,1 11,70 13,1 28,9 33,5 37,6
6 3,9+ 4,4 4,5 30,7 34,3 35,0 1000
7 3,20 4,9 5,0 24,3 37,0 38,6
8 5,0+ 5,6 5,7 31,7 32,4 35,9
9 4,20 4,4 5,5 c9,5 31,3 39,2

10 11,5 12,8 31,4 32,5 36,1
11 4,1 6,0 27,3 33,2 39,5

, ,
12 2,7 3,50

3,6 27fl flfl
13 3,6 3,73"7 5,1 29,5 31,3 39,2
14 8,2 10,4 11,0 27,7 35,1 37,2
15 4,0 4,3 5,0 30,1 32,3 37,6
16 3,8 4,0 4,4 31,0 33,1 35,9
17 3,6 5,2 6,7 23,3 33,6 43,1
18 5,5 6,3 7,8 28,6 31,2 40,2
19 99 11,0 11,1 31,1 34,3 34,6
20 4,80 5,5 5,8 30,0 34,0 36,0
21 4,8 k;9 31,4 32,5 36,1
22 4,01/3 5,7 6,4 25,0 40,0 45,0

, ,
23 4,0 4,6 n 6 32,4 6,o
24 4,71/3

5,5 5,8 28,5 34,2 36,4
25 6,i" 6,9 8,]. 28,8 32,9 38,3
26 6,00 6,1 6,5 32,1 32,9 35,0
27 5,7 6,k" 7,9 28,5 32,0 39,5
28 7,7 7,9 8,5 32,0 32,6 35,4
29

5,40
6,5 6,5 29,5 35,2 35,4

30 7,1 8,1 9,51/3
28,9 32,7 38,4

31 3,60 3,9 4,0 31,3 33,9 34,8
a k,53"7 4 '7 28,1 35,2 36,7
33 4,9 5,0 5,7 31,3 3349 36,8 , ,
34 4,9+

5,5 6,9 28,5 31,7 39,8
,



- 1AbUI c-tc.) -thi&2:s ÜIKT ±i I
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35 ''9! 4,0 ,,1/3
30,9 32,7 36,4

36 3,0 4,5 7,7 23,7 39,3 47,0
37 4,5 4,93"7 5,71"3

29,9 32,2 37,0
38

441 5,33/7
28,7 34,2 37,1

39 7,5 7,7 8,4
• 31,9 32,6 35,5

40 5,7 7,337 7,7 27,4 35,2 37,4
41 4,3 5,5 5,6 28,1 35,6 36,3
42 4,7 5,3 5,3 28,P 32,5 38,6
k 4,1 4,7 6,3

:
27,3 31,0 41,7

Ps plaate van nucleolus aan een chromosoom is boven het getal voor zijn
lengte in nicrometr Rangegeven.

Enkele tekeningen zijn niet geineten. Cok komeit in de tabel maten voor van chro—
mosomen die niet getekend zijn.

Dc numiters in de tabel korien oversen met de potlood nummers in de rondjes op de
telceningen.

Dc lengte van de chromosoen verd niet alleet uitgedruict in micrometer, rnaar
ook in ',waarbij de corn van de drie 100� was.
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a
DISCTJSSIEW

Naar aanloiding van do metingon,toko—

nIfl)efl en foto 's zijn uoTP onkole conclusies omtrent do
drie chromosomen te trekken,

Do chromosomon zijn niot golijk wat

hun longto botroft, IJot do toots van 1Studont7 is aan—
gotoond dat do gomid.old longten van de drio chromoso—

men significant vorsohillen, belle (1967) vormoldo reeds

eon versnhillendo lengto voor do drie chromos-omon, Do
longto is daarom hot uitgangspunt goweest hij do indoling
van do chromosomon, Pit wil natuurlijk niot zoggon dat
dit jAist is, Not Nan n1, best zijn dat do chronosoom—
condonsatie in do rrofaso van chro osoom tot ohmomosoom
in intonsiteit vorschillond is Als do chromosoomconden—
satno golijk son zijn, son or eon bepanldo corrolatie
zijn tussen do drie chrombsomo.n Na bonekoning van do
corrolatiocoffioienton blijkt echter dat or alloen eon
goringe oorrolatie is tussen chrc'mosoom I on ohromosoom
In. Nit grafiok IV is ad to Ion-on dat bij toonamo van
nb loncto van chromosoom III do lengto van chromosoom I
juist afnoemt0

Ar is goon oonstnnt oondonsatio—patroon
in de ohrorosomon to zion bit non kunnon wij non op oon
do ofwezighoid van hotoroohromatine vanwogo hot difftso
oontromoor(Pijnaokor 1971) CoN hij andoro insokton on
onkolo plantcn is oen Aiffuus.' oontromoor govondon.
B ijvoorbes-1d 'nij garox on alto Louidortora (Eauor 1967)
Do ohromosonon ann Asoaris mogalooouhnla on Luzula onmg—
trits wordon bonchouunb nb ovormang tn-soon mono— on

hobokinotischo (= mo-b diffuus oontromoor) ohromosomon
VAN

(Boner 1967) Do ohrotnosomen A. mogalpoophnla on 1, sam—
Lpntnis nijn po1yoontristh Dozo polycontrisoho ohromosomon
zijn vordn-old in afuissolEnd. kinotisoho on a—kinotisoho
stnkj os. Do variatio in korrolinn die nou kunnon dui-don
op variatio in oontraotio dun inhomogono sniralisrhio,
Nan coN aan do toohniok 1ivoon



Do chromosomon lijkon in do profae
vordoeld in stukjos van eon chromomoef'achtiee structuur0
Deco stukjoe zijn variabel in Iengte Pit word ook povon—

- - -
— -r - —. —Ien Ci: euzula door nornadanc en Lana ye i4nrin

Deco stukjos zijn noeilijk to herkennon in do vorschillondo
cohen van do zelfdo Paso0 Dr zije uractescheon duedeliike
konmerken die nauwkeurige indent ificatie van do drie
obromosomen toostann0

Dij dit mateninnl zijo some twee nucleoli
tepohiikpevonden per 001 (nan verscbillende chromosomon) 0

In hot nlgemeon correspondoort bet aantal nucleoli met do
rloidio van do cel Droun (1?EE) ondorcocht he do odgeneso
van Yononus Inevie hot vorhand tueson nucleolus on do
spathoso van rihosomnal DJTDO FTij vond dat do synthoso van
r-DND correloert mot do a:narozipheid on prootto van do
nuc1ooli.Dus moor nuoleoli per kern dan hot normalo nnntnl
in dit couch n) duidt on fyeiolopisch actiof weofsol

Do ulacts wear eon nucleolus cntstnat bij
chromosoom I on II is vaniabel (noolt topehijk twoo nan

eon chronosoom) Pit wijst op hot verschijneel dat or
nor ohromosoom moor dun eon necloolar oraanieo:o ecu Z1n0

Ann do hand van do nucleoli is peon in—
dolinp van do chromosomon to maken voor cover tot nu too
h okekon,



SJUEIJf72hiTu\Tc,

Do chr000son'Ann in do Iclievinrrdeiincen
van Tetrapvcnns urticac Koch werden onderyocht on crono—£

050rotruc turn
Dc beste resu]. taten werden verkregen net Dc ijzer—

haenatoxviiiechiora7hvdratjj. Dc drie chronosonen
hlekcra onderling in lengte te verschillen,

hr word geen constante chromcsonenstructunr gevon—
den,Qofr blecic Dc plants van do r ernnjabpl
te zijn0

Daarcn is verder ondersoek ncdig waarbij
een verfijndere nethcde gebruikt noet worden, H ierbij wordt

nedacht ann :iluorosoenfiefllethodon(vnsn 1971);dezprnoe
ten echter non gcheel ann hot n.ateniaal wonder aangepast,
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