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Dp de afdeling populatiegenetica verricht J van Damme
Dnderzoek naar de genetieche achtergrond van bet ver
schijnsel mannelijke steriliteit (m0s) bij het geslacht
Plantago, Hij onderscheidt 3 antherentypen:

A geen pollen; helmhokjes verschrompeld, bruinvlie
zig; filamenten korthalflang

B wel pollen:,maar weinig, komt normaal niet vrij;
helmhokjes jets kleiner dan normaal, gelig/bruin;
filamenten ongeveer normale lengte0

C normale meeldraden; veel pollen; lichtgele helm
hokj e s

Iet antheretype B, op te vatten ale f'unciioneel mannelijk
steriel, komt van de beide ai'wijkende typen bet minst
frequent voor., Dit type kan fertiel pollen bevatten.,
J., van Damme 1979)

In 1959 is door Paliwal en Hyde cytologisch onderzoek
verricht,naar de oorzaken van m.,s, bij PlantagcorsL.
(2n = 10, lyle Cullagh 1934) Zij vonden een associatie
tussen het voorkomen van een B chromosoorn en m.,s.,Een
uidelijk effect op het I'enotype door n B chromosoom
s zeldzaam0(Jones 1975): Er zijn slechts twee gevallen
bekend., Orn duidelijk te krijgen over bet voorkomen van
een B chromosoom bij m.s, pianten van Flaritago ooroiiopus
in Neclerland is maleriaai nit versdh:Liiendn DopL[piat is s

cytogenetiech onderzocht (kaart 1)

Materiaal en methoden.,

De frequntie van B chromosomen kan in versehillende
populaties van een soort sterk varieren. (Jones 1975)
Daarom werden planten van Plantago coronopus uit 3 strikt
gescheiden populaties, te weten; Schiermonnikoog, G-oeree
Overflakkee en lllieiand gebruikt. (kaa.t 1 en tabel 1)
De planten van Vlieland, verzameld door H. van Dijk,

zijn zeker niet aan elkaar verwant en komen van ver
schillende delen van bet ciland, Deze planten werden
reeds geruirne tijd in de kas gekweekt, De planten van
Goeree0verflakkee, op 28 aug., 1979 verzameld, kornen van
de kwelder De kwade hoek', De planten yan Schiernionnikoog,
verzameld op 24 mei 1979, groeiden lange de dijk.welder
rand) De planten van deze twee populaties kunnen wel
verwant zijn, Daarnaast zijn nog tien in de kas gekweekte
planten bekeken, waarvan de grootouders op de strand
vlakte van Schiermonnikoog verzameld zijn. Vijf van
deze planten zijn halfzusters,

Er bestaat grote variatie in de expressie van m,s,
tussen individuen,de aren van n plant, binnen n
aar en zelfs in en bloem, Daardoor is bet moeilijk
te bepalen of een plant strikt mannelijk steriel is,
d,w,z, 100 procent A, B, of A/B antheren bevattend,,



planten met minimaal vier m,s,aren werden ale strikt
mannelijk steriel besehouwd, De volgende categorleen
werden gevonden:

A Alleen antheren van het type A.
(eoht ms,)

B Alleen antheren van het type B,
funotioneel m,s,)

A/B Antheren zowel van type A als B,
(funotioneel m,s.)

A/c Antheren zowel van type A ale 0.
(gedeeltelijk m,s,)

(fig 1 tm, 3)
Een aantal planten moesten achteraf alsnog tot het over=
gangstype A/c gerekend worden, Deze planten zijn,teñzij
anders vermeld, niet in de resultaten opgenomen,

Tabel 1

De verdeling van de categorieen m,s,planten van
Plantago coronopus in de monsters van de populaties
Schiermonnikoog, G-oeree0verflakkee, en Vlieland,

Categ.' Schier S,kas Goeree Vliel

A 25 10 19 8

B 0 0 7 0

A/B 3 0 3 0

A/c 11 0 6 0

? 10 0 13 0

zie tekst,
de plant produceerde
tijdens het onder
zoek niet minimaal
vier aren,

Orn vast te stellen of een plant sen B chromosoom bezit
zijn preparaten van de pollenmoedercellen gemaak±, Be
meiose in pollenmoedercellen vindt plaats als de jonge
aren nog viak bij de rozet zitten, Jn ê6n anthere en
tussen de antheren van en bloem verloopt de meiose syn
chroon,(Erickson gecit. in Vasil 1967) Zimmerman(gecit,
in croes en Tinsken 1966) toonde aan dat diakinese stadia
s ochtens in hogs freqienties vorkomen, Be jonge aren
werden daarom 's ochteis geoogst, Het kn niet worden
uitges•loten dat het overpoten de ontwikkeling van de
antheron beinvloed, Hiermee is rekening gehouden door
alleen aren te oogsten die in de kas tot ontwikkeling
kwamen,

Per aar zijn slechts enkele bloemen te vinden die in sen
fase zijn waarin vastgesteld kan worden of de,plant een
B chromosoom heeft, Deze fasen zijn: diakinese metafase
31, anafase I, metafaseJI en anafase II, Om deze fasen
te vinden moest een groot aantal preparaten bekeken worden,
Be aren werden minirnaal n uur gefixeerd in carnoy
(alkohol/ijsazijn3/1). Vrijgeprepareerde bloemen werden
50 minuten gehydrolyseerd in 5N H,ci,, daarna 3 uur met
Schiffs reagens gekleurd en 20 minuten nagespoeld met
kraanwater, Be antheren werden vrijgeprepareerd en ge
squashed in 45% azijnzuur, Dc preparaten zijn permanent
gemaakt met Oanadabalsem,



Re sultaten

In geen enkele plant is een B chromosoom, zoals beschreven
door Paliwal en Hyde (1959), gevonden.(Tabel Ilk en B)
De tellingen zijn gebaseerd op planten waarvan minstens

van de in materiaal en methoden genoemde meiotische
fasen bekend is, Van sommige planten icon door degeneratie
het aantal chromosomen niet geteld worden, deze planten
staan in de middeiste kolom. Acht individuen uit de eerste
kolom (6 van Schiermonnikoog) vertonen eveneens degeneratie
in de meiose, Er zijn 43 planten onderzocht, Bij 21 planten
bleek degeneratie in de meiose voor te komen, van n plant
is vastgesteld dat de meiose normaal verloopt. Over bet
verloop van de meiose vanderestkan geen uitspraak worden
gedaan2 omdat van deze planten te weinig faseri van de
meiose gevonden zijn.

Tabel II
Het aantai m,s.planten van Plantago coronopus met hot
chromosomengetal 10 of 1O+B per categoric (hA) en populatie(IIB)
Tevens bet aantal ms.planten waarvan minstens n face
van de mëiose aangetroffen is en het aantal waarbij
degeneratie in de meiose optreedt.(IIC)

HA 110Aantal hromosomen
1 face degen

Categ, O ? 1O+B bekend in me:
A 14 5 0

B 1 2 0

A/B 1 0 0

/C 2 0 0

Vlieland 2 2 0

Goeree0, 3+(1) 3 0

Schierm, 1i+(1) 2 0

Totaal 16+(2) 7 0

A

B

/B

34.

5

4

16

4

':_
tot,: 43 21

Degeneratie in de meiose verloop als volgt: In de pro
metaifasen zygoten , pachyteen en diakinese kleeft het
DON,A. aan elkaar, er zijn draderige structuren, corns
vellen van D.N.A. te zien, Dc bivalenten kleven soms
aan elkaar in beide metafasen en liggen niet in n vlak.
Be chromosomen klonteren in anafase I of hebben lange
draden en hoekige uitsteeksels, Be kernen zijn in de
telofase zeer groot en nauwelijks gekleurd.(fig,4 trn,14)
Vaak werden meerdere degenererende fasen van de meiose
in 6n helmknop aangetroffen. Be kleuring was bij deg
eneratie in het algemeen zwakker.

IIB

populatie 10 10+B zie tekst,

?±: aantal chr.
onbekend

): A/C planten.



Naast deze algemeen voorkomende degeneratie verschijnselen
is in een enkel geval geconstateerd dat de processen in
de eel niet synehroon verlopen met de meiose; Be callose
wand is al gevormd tijdens de diakinese of wordt niet aan
gelegd tijdens de eerste telofase, Soms treedt restitutie
van DN,A, op

Van alle planten is genoteerd welke fasen van de meiose
gevonden zijn en wanneer degeneratie optreedt,(talel 3)
Hierdoor ontstond een zij het niet volldig, beeld in
welke fasen degeneratie voorkomt, In bijna iedere face
komt degeneratie voor, vooral eehter in de eerste meta
face. Be vroege profasen verlopen meestal normaal, Deze
tendens wordt door de sterke stijging van het peroentag
degeneraties omstreeks metafase I bevestigd.

Tabel III
Waarnemingen betreffende degeneratie in de meiose van
msplanten van Plantago coronopus,
Tellingennormaal of degeneratie, per fase.

face: normaal degene % abnorm,

_______________

beeld(N) ratie(D) D/(N÷D)X100

zygoteen 16 2 ii

pachyteen 16 3 15

diploteen 6 0 0

diakinese 7 5 42

meta/anafasel 4 10 71

telofasel 1 7 88

meta/anafasell 1 1 50

- telofasell 1 5 83

Discuss Is

Het onderzoek is verrieht aan de meiose in de pollen—
moedercellen, Hiervoor zijn twee redenen aan te voeren,

1, Paliwal en Hyde (1959) laten resultaten zien
van onderzoek in de meiose, Ze vermelden wel dat
het B chromosoom ook in de worteltopjes voorkomt
,maar gaan daar verder niet op in,

2, B chromosomen komen het meest frequent voor in
de generatieve delen van een plant,(Jones 1975)

Paliwal en Hyde (1959) vlnden bij m,s.planten een ekstra
chromosoom, niet homoloog met een ander chromosoom en
voornamelijk bestaand tiit heterochromatine, Zij noemen
het daarom een B chromosoom. Bij alle onderzochte m,s.
planten komt dit B chromosoom voor, Be meiose verloopt
bij deze planten normaal, De mierosporen degenereren,
ongeacht de aanwezigheid van het B chromosoom,



Er zijn enkele kanttekoningen te plaa±sen 1ij de conclusie
van Paliwal en Hyde (1959) dat het B chromosoom en m,s,,
bij Plantago coronopus geassiocieerdzijn, Meestal be—
invloeden B chromosomen de levensvatbaarheid en de vrucht
baarheid van een plant0 Een kleiiaantal B chromosomen
heeft meestal weinig of geen effect0 Dat n B chromosoom
een duidelijk effect heeft op het fenotype is sleohts
van n ander organisme bekend0Hierbij gaat hot om do
kleur van de bloem0(Jones 1975) Ross(1970) heeft kruisingen
uitgevoerd met dezefde lijnen die door Paliwal en Hyde
in 1959 gebruikt zijn,. H±j vond m,,s, nakomelingen bij
kruisingen tussen hermafrodite ouders0 Dit resultaat
is niet in overeensteniming met de conclude van Paliwal
en Hyde het Bchromosoorn komt imm?rs in deze kruising
niet voor. Gottschalk en Kaul (1974) sluiten daarom
cytoplasmatische beinvleding nict uIt Rose heeft helaas
geen cytologisch ondorzoek aan zijn planten verrieht
Verder onderzoek aan het materiaal door Paliwa]. en Hyde
gebruikt zou wenselijk zijn,

In de onderzochte nederlandse populaties is bij m,s,
planten geen B chromosoom aangetoond, Per populatie
zijn echter weinig m.s., individuen onderzooht, Op grond
van de onderzochte aantallen kan niet worden uitgesloten
dat in deze populaties m,s, planten voorkomon0 Van een
associatie tussen mawis.lijke steriliteit en een B chromosoom
is in doze populaties zeker goon sprake, Andere oor-
zaken spelen zeker een belangrijke rol. In cytologisch
opzicht bestaat or nog eon versohil: hot chromatine
degenereert jjdens de meiose, Do eorste metafase is
waarschijnlijk in dtt opzicht van belang,

De gegevens over do degeneratie in de meiose zijn echter
niet compleet, van iedere plant is slechts eon beperkt
aantal fasen in do meiose gevondon, Deze gegevens kunnon
aangevuld wordon als do volgende verondorstollingon
gemaakt wordon:

1 Ala eon bepaaldo fase van do meiose norniaal is
dan zijn alle voorafgaande fasen normaal,

2 — Als in eon bepaaldo fase hot chromatine degene
reert, dan treodt in alle latere fasen degeneratie
op.

Doze veronderstellingen golden alleen ondor de aanname
dat in eon individue hot D.N.A. steeds in dezelfde fase
van do meiose degenereert. Do op deze manier verkregen
verkregen resultaten (tabel Iv) laten de a]. gesignaleerde
tendons wat duidelijker zien, I-let percentage abnormaal
stijgt vooral bij do diakinese (24%) en metafase I,(29%)
Als dus bij iodere plant de degeneratie steeds in
dezolfde fase optreedt, wat uit deze gegevens niet
geconcludeerd kan worden, dan treedt bij do meeste
planten degeneratie in diakinese of metafasol op.
Mogolijk oorzakon van mannelijke steriliteit bij
Flantago coronopus in Nederland,

Bij vergelijking van do nu beschikbare cytdgische kennis
met verschillende in de litteratuur genoemde mogelijkheden
vor rn,s, blijkt dat een aantal oorzaken mogelijk zijn,



Taijel IV
Het veronderstelde aantal normale of degenererende
fasen in de melose, bij m,s, planten van Flantago coronopusDe veronderstellingen zijn gebaseerd op waarnemingen
in sen vroeger resp, latere fase in de meiose,

Verondersteld Totaal
(verond , +waargen,)

fase: norm, degen, norm, degen, % aim,beeld (N) (D) D/(N+D)
zygoteen 16 0 32 2 6

pachyteen 7 1 23 4 15
diploteen 8 3 14 3 18
diakinese 4 3 11 8 42
meta/anafasel 2 5 6 15 71

telofasel 2 12 3 19 86
meta/anafasell 1 18 2 19 90
telofasell 0 16 1 21 95

ottschalk en Kaul (1974) noemen drie typen mannelijicesterilitejt:
cytoplasmatieche m,s,
genetisohe m,s,
interactie tussen beide bovengeno:emde typen,Er zijn veel voorbeelcien van genen die de microsporo.

genesis beinvloeden, Kenmerk van deze genen is dat zein sen mutant, in een voor ieder specifiek, stadium vande microsporogenesis zorgen voor degeneratje, B±j verschillende planten is aanetoond dat ze genen hebben diein n of meerdere fase(n) van de mejose werkzaam worden,In sommige gevallen is aangetoond dat een gen mannelijkesteriliteit veroorsaakt als het samen met een cytoplasmatjsche faktoi voorkomt,(Gottschaj.k en Kaul 1974)

In hun overzjcht van cytoplasmati} m,s, geven Laseren Lersten (1972) ondermeer de volgende oorzaicen aan:De ontwikkeling van het filament blijft achter, Hierdoor kan in het tapetumweefsel voedselgebrek on.tstaan, met als gevoig een gestoorde ontwikkeling vande microspore,
Vasil (1967) gecit, in Laser en Lersten (1972) merktop dat abnormaal gedrag van het tapetum, veroorzaaktdoor factoren als lioht, hitte, droogte, tekorten inmineralen of koolhydraten, onveranderljjk gevolgdwordt door het mislukksn van de ontwikkeling van hetpollen. In aansluiting hierop is door andere onder—zoekers gevonden dat, door verschillend& oorzaken,het tapetum de microsporogenesis verstooit,
Jzhar en Frankel (1971) gecit, in Laser en Lersten'(1972) vermelden dat mennelijke steriliteit blj eenPetunia hybride veroorzaakt wordt door het te vroegoplossen van de cellulose wand,



Aile hovengonoemde factoren kunnen een rol spelen bij
het ontstaan van m.,s bij Plantago coronopus. Vrijwelzeker is dat het miljeu een belangrijke rol speelt in
de ontwikkeling van de anthere,(J,vDan-ime mond, med)
Een betere bestudering van de degeneratie verschijnselen
in de meiose is wenselijk, Uit de resultaten verkregen
door bet popu1atiegenetisch werk van J, van Damme zal
biijken of bet in de toekomst noodzakelijk is nog ge
richt onderzoek te doen aan het tapetum weefsel,

In dit onderzoek is nagegaan of in Nederlandse populaties
van Plantago coronopus een B chromosoom voorkomt, Aan
leiding was een onderzoek van Paliwal en Hyde in 1959 die
vonden dat bij Piantago coronopus een enkel B chromosoom
geassocieerd was met mannelijke steri1iteit Dc resuitaten
van kruisings experimenten (Ross 1970), uitgevoerd met de
zelfde iijn, onde.rsteunen deze bevindingen niet, Gott
schaik en Kaul (1974) noemen daarom cytopiasmatisohe
beinvioeding ais mogeiijke oorzaak,
Ret B chromosoom is in het Nederiandse materiaal niet
aangetroffen bij de m.s, planten van Piantago coronopus,
Er is dus geen sprake van een duideiijke associatie,
zoais die door Paliwai en Hyde (1959) is beschreven, Ret
onderzochte materiaal verschuit in nog een ander opzicht;
al tijdens de melose treedt degeneratie op. Ret onderzoek
naar de degeneratie verschijnseien is niet voliedig,
Door vergeiijking van iiteratuurgegevens met de gevondenverschijnseien in de melose, zijn een aantai mogeiijke
oorzaken aangegeven voor de manneiijke sterlilteit bij
Plantago coronopus
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Kaart I e plaats van de drie-onderzoohte populaties
van Plantago coronopus in Neder1and



gjA Flantago coronopus type A Fi1B Detail aar type A
Jg2 P1. coron, aar type B, Fg3 P1, coron. aar type C

LI
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Fi.414: Flantago coronopus, meiose vergroting: 1250 X
tenzij anders aangegeven.

j4 zygoteen, .4A: normaal, 4B: degeneratie Fig5 pachyteen
5A: normaal, 5B: degeneratie. Fi diploteen, normaaL

F7 diakinese, 7A: normaal, 7B: degeneratie, vorming
callose wand, despiralisatie DNA.
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Fg metaphase I, 8A: normaal, spoeifiguur,8B: degeneratie
bivalenten niet in een viak, BC: degeneratie, klontering(1100 x)pi anafase I, 9A: normaal, 9B: normaal, laat, 9C: deg,
hoekige uitsteeksels, 9D: deg k1ontering,
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telofase I 1OA: normaai, lOB: deg, vergrote,slecht
geklaurde kernen, Figjj, Metafase II, hA: normaal, 11B:
degeneratie Ft12 anafase II,normaal, Figh3 Telofase II,
normaal, g.14 Tetrade
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