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Ba spintrnijt, Tetranicausi.Lrticae (Koch), is zeer scha—
oeiik voor iraitgewassen.eDe laatate jaren vertoonde Iaet
dier een zeer snelle iiitbreiding, waahij Jaet vermoedentzi)
rees dat onder invioed van DDT—produkten ve.rsnelling van
de eivorniing—en aiaet o.ptrad.De noodz.aak van e:sn gedegen
onderaoek naa de oenese, spermatogenese & de fakto—
ran die hierbij een rol spelen deed zich gelden,r is over de spintmijt op dit gehied. slechts zeer
weinig bekend, Be oge1ijkheid dat de mijt zich zowel
partenogeneties ais igoon kan voortplanten wordt niet
uitgesloten geachat, Voorts is bekend dat het ovarium van
Tetranichus urticae asietries is.

Het hieronder verrneld.e ond.erzoek was erop gericht o
lets near ontrent het rnijtenovarium gewa&r te worden.
Kierbij was kiet van belang oni enig bouvast te hebben aan
onderoek vaii. ovaria van diverse andere dieren, Aan veier_
id insekten. &ee geieedpotigen (waartoe ook Tetra—
nichus hehoort) & gewerveide dieren is reeds uitgebreid

-onderzoek op dit gebied verricht,
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O1ERZOK IIR OOO-ESE BIJ DIVR3E DIERSOORTEN

geneen geldt dat in jonge o:varia oógonién aanwezig

zijn waaruit oácytan en bij bepaalde groepen ook voedings.-

cellen ontstaan in Latere stadia

Hirbij wordt on recieid gemaa.Kt tassen et pano!sties

en liet mer&isties ovariwxiBij, liet panistie& ovariu
Qntstaat alt ieder oôgoniurn een a6cyt, bij liet ieroisties

ovariuna ontstaan uit sonnige oôgonia oócyten alt andere

zgn, voedingscel1en Bij de rneesteé dieren komen folilkel—

celien voor d.ee liggen ineestal ale een envelop cnn deLccJ- cc cLL tCn .
a'ôcyt of on een groep. celJ..en bestaande alt een cyt en

een aantal voed gseellenieenl9 13, 12).

Lxi b.et panoisties ovarium voorziet d.c 'germinal vesicle'

de ocyt van bepaald.e eto.i'f en die nodig zijn veer zijn

ontwkkeling ixi liet minder prim±tieve meroistieae ova—

ri.um wordt d.e i'anksie van de germinal vesicle overgenomen

door d.c voedingecelien, die door cytolasrnastrengen ver—

bonden zijn met d.c oócyt (l7).(z) r)

Voorzover Cr onderzoek is verricht aa.n d.c ovaria van

geieedpotigen waartoe oak d.c ,rachno°ida belioren) kvam

steeds een nnero'isties ovarian voor. Bij Tetranichus

staat dit echter nog niet vast. Over kiet voorkomen van

follikelcellen is bekend dat bij mnna1us polyphemus

(kr))geen follikelcellen voorkamen7 doch wel een laag
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illcnienteus materiaaj. bIJ aornnaige spinnan zijn ta—

rnelijk rudimentaire folilkelce lien gevo.riden (16zn)

Aan nie.ro1stjece ovaria van ineekten is uitge1rei.d. on—

erzok verrickt; o.a. op w.ordt in ±et onderstaande

nader ingegaan. et vermoaden bestaat dat oak loij Tetra.—

nychus voedingscelien aan wezig zijn. Bestudering van

onderzoek ap dat gebied. b±j and.ere d.ieren is daarom van

belang

In iiet mero'istiece ovarium staan de voectingscellen

in verbincin net de oocyt doormiad.el van plasmabruggen

Dee plasmabrugen werden bij de mitose gevormd door in—

koinplete cytoplasxuadeljnen De bruggen zijn coins door

een dic!ite prop aiesloten, welke in een aantal evallen

eperforeerd4is, mogelijk dient deze prep ale kontr5le-.

ventiel voor d.c uitwisseiing tussen de twee ceilen, r

is coins een verbincing tuaen de voedingscei en d.c oó—
cyt tijd.ens d.c d.ooiervoroaing die in het vitellagenese—

stadiun. plaats vindtçi9),

De follielceJlen die am de oócytheenliggen staan

xtx niet in verbinding met de ocyt;tussen d.eze iol—

£ieicellen liggen eciter d.ikwmjls kanalen, geven een

niogelijtheia tot verbincing tussen ]aet cirkulatiesis
3kcnqtzi

teem en het opperviak van d.c

lilcelcelien bevjndt zich tijdens de voortschrjdende
cEi °PP

ontwitciceiing een dicht netwerk van microvilli1deze ver—

grating van het operviak geeft een inogelijkheid tot
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rctere opnanae van materiaal afkonistig van buiten de

cell&)
d.urende d.e eerste ontwikeiingsstadia. tot en met

de previtellogenese groeten de oôcyt en de d.ac.iterceiien

met identieke sne1heid Tijdens de vitellogenese ecb.ter

groeit deoáyt veel sneiler dan de voedingsceilen die

na verloop van tijd. sunken en degenereren ia) So
greit de voedingscel ook tijdens de vroege vitelloge—

nese nag zieer snel, on dan later toch te degenereren (l)

Be. nucleus van de &ócyt bee±t in de vroegere ontwikke—

iingsstadia de vorm van een karyosoom, vanai bet stadium

waarbij de ocyt sneller gaat graeien dan de voed.ings—

cellen is zijn nucleus echter samengebaid. tot een karyo—

sfeer, betgeen op een sinteties niet aktief mechanisme

d.ldtçll)

Ret is aannemelijk dat in bet meroisties ovarium d.c

oôcyt stoiien die nod.ig zijn voor de groel vanai can be—

paald. stadium uit brannen buiten de oOcyt moet betrekken.
-.

Deze stoi'fen ku.nnen ijn nodig voor proieThe site—

cc) proteThe en proteThevoorlopers lipiden glyco—

geenpartikels;. voorts kunnen mitochondria en partikels.

van aanverwante struktuur van buitenai aa.ng.evoerd. macten

worden Deze toevoer n verzorgd worden door: Falli—

kelcelien voedingsceilen, bet extracellulaire cirkula—
tiesisteem &, in bet telotrofe ovarium trofies wee.fsel -

Ret telotroot ovariwn beettr in tegenstelling tot bet pa—

N-- t N4 i rbosococ( c'it jIÔt cok vccI hr
Vrvoi -tevj QX Ct
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Lytroo±—neroisties ovarium geen voedingsoe±±en ëe•n t—

iies weefsel aat met lange cytoplasmastrengen met d.e &â

cyt verbonden is. ])eae c3rtoplasmastrengen lij ken op ±iet

axon van zenawcellen ()
Diverse onderzoeke-rs hebben gevonden dat de jonge cyt6pcosf

tijdens de stadia tot dvan d.e vitellogenese nag wel

R1akt, oewe1 dit sons zeer weinig is (a, 10). DIt RNA

is van het ribosomale tiepe 6), hetisindezevroege

stadia oak aantoonbaar metaolies aktief (4 &). Bi het

optraden van de vitellagenese of bij het vao:rtschrjden
van dit stadium, d.it hangt af van bet hestiideerde soort),

werd in de nieroistiese ovaria geen PJ\TA_sintë][6f -activi—

teit raeer wa.argenonien. Mogelijk treedt in de rijpe oôcyt

een biokkering van bet RTh. op, welke blokkering opgehe—

yen wordoor bevruchting of door partenogenetiese akti
cLt.t LS€y bVZv- v2rCfldsce(L-c

viteit (8)e Zo zou een rnaternale kontrôie op de vroege

enibryonale ontwikkeling geregeld kunnen worden. Bij Xe—

nopus Laevis (-a4) , ie een niet—merosties avariuni bezit,
rnauiifesteert zich direkt na de bevruci-iting, in bet dan

aan te tanen germinaai cytoplasrna, RiTA dat waarscbijnlijk

ribosomaal is en als zodanig aktiviteit kan ontwikkelen (s)!

tt kan eveneens duiden op niaternale kontr6le,. daar bet

RNL uit bet ei afkomst.ig is.

Daar de oóayt vanaf een bepaald stadium zeli geen RiTA

meer prodiiceert, doch dit bij ijn ontwikkeling wel no—

dig iieeit, dient d.it RITA uit .ndere bron opgenomen te
b5dv2r rSocrt'av -

'orden. In de follikeiceileñ is grote RNAsintetiese akti—

viteit waargenomen, maar deze RITA gaat vermoedelijk niet

naar de o.tcyt. Aangenomen wordt dat bet eenx rol speelt

'oij de sintese van prot&inen die naar de &ácyt gaan, hetzij
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4 ctirekt, lie tzij bij de voriiiing van een adsrbans cm pro—

t&ineu uit liat bloed. op te nemen (19). Bij insekten is

aangetocnd. dat proteinan tidens de vitellogenese door de

&ôcyt ult bet bloed word.en opgenoriaen door pinocytose

aan bet uitgestulpte oppervlak van de oôcyt (2 19). Deze

pinocytose is mogelijk de oorzaak van bet ±eit dat de

d.ooierprot&inen in bet oOpiasma niet vrij aanwezig zijn,

doch in o1ien ingesloten (19), Waar deze bioedproteinen

warden gemaakt is niet beken vnrn'r as z.

Rage PJfA—omzet is ook waargenomen in de kernen van de

voedingscellen; de lioogste RNA—oinz.et, colt lxi d.ierlijk

weeisei aargenomen, werd. gevonden in d.c voedingscelkernen

van ipteren (3), Ret in de nucleus van de voedingecel

gevorande gaat snel naar bet cytoplasrna & wordt via

de cytoplasmabruggen getransporteerd naar de oOcyt (19),

BiJ iptera is gevnden dat bet RNA—transport van de voe—

- dtngscel naar de oócyt reeds lang voordat de voed.ingscel

zijn maximale afruetinen heeft bereikt op gang komt. Ret

transport blijft met wisselende intensiteit doorgaantot

bet einde der in.eiotiese profase Bij de regulatie van de

hiebij betrokken processen (groei van de kern van d.c

vcedingscel & toevoer van RN aan d.c oôcyt) speelt d.c

odcyt can be1angerijke ro1(14), Uiteindelijk degenereert

de voectingscei en vloeit een gedeelte van zijn cytoplasma

'in de ocyt; d.c nucleus kan dan nieegaan, doob. dit Jaoeft.

niet bet geval te Zijn (19).
Hei RI4 wcrcH- 3evorrncl a gr vr-r v Hbocm..
a ac.r vcv dea rci rQ..t 'bkercL
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Doordat bij het iero1sties Ovarium. een RNa—bron 'caiten
OO- cIQ pojpoici-e;I -

bet prenieioties genoo.ni ingesteld. w:rdt is d.e transkrip—tyhQc4
siekaacite sterk verhogd, Dit blijkt oij een verg—

VCfl oCr7r
lij king van de antwikkelingssnelheid. iiren met een

panoisties en dieren met een mero.lsties ovarium, de laat-

sten ontwikkelen ziob veel sneler,(i7).
rn cle ooCjl—

In b.et panoLsties ovarium, waar de RNA—aintese afneemt

tdens de vitellogenese (a), word*en verhoogde effekti—
Tiviteit bereikt door -

. Lij van bet RN., hoever d.it

eifekt reikt is ecbter niet bekend (3).

De vo.edingscelle:n kunnerbehalve PLiA ook lipide druppels1

m!tochond.ria en andere filamenten van onbekende samenstel—

ling aan de ocyt leveren (3). In bet ver'oindingsgeied

tuss.en de oôcyt en de voedingscellen zijn talrijke xaitro—

choiidri aangetroffen evenals organeilen van heterogene
cLcrccnarstruktuur, die mogelijk voorlopers zij van

__________

Ook protenen en p.rot&inevoorlopera en de —losliggend.e— nu-

cleoli uit de voed.ingscel kunnen vanuit de voedingecel

naar de oôcyt getransporteerd worden

Lipidetransport in de ricbting ran de oOcyt kan ook
- c!e kik—

door d.c follikelcellen geregeld. worde, er is daar ro—

geanstntese, die resulteert in lipidemobilisatiewaargeno—

men (9),

BiJ Limulus polyphemus, die geen follikelcellen heeft

wordt de initiale dooiervorming door intraoôcytaire

processen verzorgd, later worden voorlooers van dooier—

materiaal door micropinocyto.s.e ait extraoócytaire bron

opgenonien ( 7).
.. D- er)-b àr l&r)

vd.. rc$z-r
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Varsci11en tussen de voedingscellen van aigoniese

en. partenogenetiese dieren werden bestudeerd bij phidte
(biaaiuis), een dier dat zich zo.wei anigonies ala parte—

nogeneties karl voortplanten, B±J bet a±'igone wij1'je

oritstaan de voedingscelien tengevolge van endomitotiese

delingen o.als nommani in bij, de antwikkeling tot vee-
dingscel1en) Bij het partenogenetiese wijje treedt ech—

ter ook eiose op in die oonin die voedingecellen. xnoe—

ten worden Het delingsprOces houdt hierbi op bij bet

pacbyteenStadiL1fl1 de biva1ntefl scheidn zch dan ai.

TerwiJl bij bet anfigofle wife bet ovariOOS sanenge—

gesteld uit een ci ei can aantal hoogpolyploide voedings—

cellen 1evat. bet ovariool van hat partenogenetiese wiji—

je oôcyten in vers-chillende stadia & n1ryOs- in diverse
ontwikkelingsstadia naast voedingecelien die diploid p1'

tetraploid biL,jven gedurend.e de gehele reproduktieve peri&_

de van bet dier (t)

t.

de VccfJ)er, brk n2r

ca b'c- zL Rv? bht VOO( Zfl
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OPZET 1I DOELSTLLIIT V1 }T ONDERZCEK

In liet mijtenovariuni aijn in een aantal oJltwiKkelings—

stadia celien aangetraffen die ogenschijn1ij met eLkaar
in verbinding sto-rden (1oeveei ceilen met eikaar in ver—

binding stonden was niet bekend Koewel de ceilen die
met eikaar in verbinding stonden steeds volkomen identiek(i
1eken eek dit een aanwijzing te ijn dat bet er ging
oin een sisteem van met elkaar in verbinding staande voe—

dingsceilen en oócyt. Dc bedoeling van ondervermeld onder—

zoek was oni na te gaan boeveel van deze cellen met elkaar
in verbinding stonden, eventueel na te gaan of zith in
latere ontwikkelingsstadia van bet niijtenovarium verechil—
len tassen de onderling met elkaar in verbinding staande
cellen manifesteerden, en, als dit onderzoek res.ui
teat had opgeieverd RiA—transport door de verbindingege.—

bieden t.ussen de ceflen p1eats vond.0 la dit iaatste
z aan te tonen aou zLjn en zeker ais bet trans-

port gericht bleek op een :an dc ceilen, zou dit een sterke
aanwijzing zin dat we bier met een voedingscelien—oócyt

verbindingssisteem te maken hebben,
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MTERIA N MT0DER

Ret onderzoek werd verricht aan wij±'jes van de spint—

mijt xt Tetraniclias articae Kocb Er werd gebruik ge—
he-tn 1ycss€-

maakt van wiijec in .i.1__J LL stadium,

Ret zgn athiltuestadium (ai) Deze wijfjes weroen net me—

dewerking van nej rouw L Diephuis verzameld, gefixeerd

en mikrotoonpreparaten verwerkt

Ret verzue1en gesciiedde. door de adultuswijfjes met een

tijn glasbuisje op te zuigen van Ret blad, de dieren wer—

den opgevangen in een verzarae1potje Be mij ten werderi

vervolgens gefixeerd, a±hankalijk van Ret soort kle-aring

die later toagepast aou worden in can iellce( waterig

ai carnoy (a1ko1o1ies fixatieniiddei)0 Ret doal van de

fixatia is on Ret wecisel hard te m.akan,

- 1 In. Ret

waterige iixatiemiddel moesten da mijten kunetnatig on—

dergedompeld worden, dit gesohiedde in sen giaen buis—

je dat met lapjes aan beide uiteinden aigesioten werd en,

geheel gevuld met sani'elice, in een bakje met hete1fde

fixatierniddel ondergedompeld werd0
spoeien (SCQ_)

N tixatie werden de mij ten via een aantal overgangs—

haden (alkohol 70 , alkohol 96 % absolute alkobol, xy—

101 ci toluol) ingebed. in paraiine Van d.it in paraiine

ingebedde materia1 werden blokjes gesneden waarvan met

bhiu1p van Ret m.ikrotoorn cpeenvolgende koepswerden ge—

cneden Deae koeps werden in volgo-rde op obektgiazen

geplait, Ret plakmidd.el was Rierbij verdunde eiwitglyce—

rine De. dikte van de prepar'en was 7 ci 4
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Be preparaten. werden flu verwarrad, zodat de parafine smolt

Vervoigens werd door doorvoering door xylol—.alkohol—wa-ber—

taden bet preparaat gescbikt gemaakt on een L lcleu—

ring te ondergaan, Nadat bet peparaat gekieurd. was werd.

bet water weer ult d.e koeps verd.reven daor w—a—x-baden

bet preparaat was flu geschikt QL1 ingebed te worden in ca—

nadabaiseia op de candabalsem werd e.en dekgias geiakt,

na droging was bet preparaatnu permanent geworctenD

Net kleuren van preparaten bestaat vaak uit cLe be—

ban de.Lingen:

1 Net _i,Lrbeitsen
t-4€ k1e-v
Net difierentieren; vaak werd. de kleur bij d.e eerste
behandeflng te donker, door spoelen met water werd.

dan een gedeelte van d.e kleurstof onttrokken. Deze be—

band.ëling is ecbter niet alt i,j.d nobig.

ls eerte kleuring ward een enkelkleuring, de baerna—
texilynekleuring toegepast. Hierd.oor werd.en de kernen

- d.onkerblauw en het overige wee±sel

zwak oi niet gekleurd. Be toegepaste fixatie was sanie—

lice, Bij deze kieuring was d.iiferentiren wel nodlig. €r-L
Ceiwanden en kernen waren net deaze kleuring goed te zien,

Voor het overige leken de resui.taten voor ens doel nogal

onbevredigend, zodat werd cvergegaan op een andere kleu—

ringsmetode, een dub1oeikleuring: Mayers haernaluin— erytro—

sine. hier1oij werden de preparater dotwee versclüllende



kieurstofoaden gevoerd., zodat flu niet een kontrast gek1erd—

ongekleurd. optract, d.och een kontrast kJ.eur —kieur B

Haernaluin kleurde bier blauw en erythrosine rood Be

kleuring gesciiedde ais voigt; bet preparaat werd eerst

enige tijd in baemaluin ged.ome1d, vervoigens werd goed.

gespoeld. met water, waarna bet preparaat in een erytro—

sine kieurbad. werci gep1aatt Kierna werd. weer gespbeld.

met waters Goede k1euringsresu1tatn werden verkregen met

de volgend.e behand.elingstijden VOQr

Haemalain - spoelen — erytrosine (.tijd. in rninuten)
15 miii,

Bij langere spoeltijden en/or langere tijden in bet ery-.

troead werd de kleuring over bet a.lgemeen te rood,

Bear goede resultaten gaf cok een omgekeerd.e kleuringsvolg—

orde met a.e volgende tijd.en te zien:

erytrosine — spoelen — iaema1uin

17,5 15 mm0

De permanent gemaakte preraraten werd.en steeds bekeken

onó.er een gewone lichtmikroskoop met objektief vergrotmng

van 40 en IQO L
Er traden bij deze wijze van preparaten maken nogal

wat moeilijkheden op, Ten eersta was bet maken van goede

opeenvolgende rreparaten zeer moeilijk te verwezeli4ken,

daar door bet nogal tere materiaal v€1 van de koeps tij—

dens een van de beliandelingen sneuve1daof verkreukeld.

werden ( meestal bi, bet sni,jden of opplakken van bet

materia1)0 Ook bet verwez.elijken van een goede k1euring

waarbij we jets te weten konden komen omtrent de aard

van de cellen bleek zeer moeilijk0 lloorts was in deze

* Biev- de vCs VCv d
te zQ ,rc2 derS'( tS



preparaten nit te ondersobeiden hoeveel cellen net elkaar i

verbonden waren, de dikte van de cellen was hiervoor te

groot tenopzi.cbte. v.n de koepdikte, doch bij het rnaken
vata' 7CJt

van dikkere koepoide duidelijk±iei..d van het preparaat te

sterk acbteruit gaan Er werd daarom overgegaan op bet

maken van sQuash—preparaten

SJJ.SHES

Be opzet van bet maken van deze souashes wa de rnijt,

d4e bij voorkeur Op haar zij lpzo uit te drukken dat

liet ovariuxn in zijn geheel uit bet abdornen van de nijt

kornt zonder dat-de onderdelen bun onderling verband ver—

iiezen en zonder dat de cellen verscbrompeien oi stuk

gaan, Eerst werd dit gedan nadat de Lij ten geiixeerd

waren in alkohol 7O% Bit verharden van bet rnateriaal

leek echter een belemmering voor bet gaa1 uitdrukken van

bet ovarium Be rnij ten werden nu gesquashed in een f 1—

siologiese zoutoplossing ( 1\Tcl6%) N bet uitdrukken

Van bet ovariurn werd de EaG1 oplossing afgez.ogen en ver—

vangen door een orceTheoplosaing, die als
e -rc -; k kc:p

diende, bet uitdrukken gescbiedde onder e4—e-ka4r

ondat daar ruimte was on te man±pulerened.n b her m,kt.

Be ors&ineleuring iad enige tijd nodig on in te werken, 5 3ô m,
doch diend.e dan vervangen te worden door azijnzuur 45%

net middel waarin de kieurstof opgelost was.), aange—

zien bet preparaat te donker gekleurd zou worden0

bet zonder neer uitdrukken van een vrij liggende niijt

leverde nogal wat bezwaren op. Ten eerste was bet noeilijk

de nijt op haar zij te leggen, de heesten rolden door bun
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boll zijkanten meestal or de bui of de rugs Ten tweede kwam

oij bet tdrukken van bet varium oak de darminhoud. rnee naar

1ouiten bierdoor was van de stuktu-Lir van bet ovarium niets

te onderscheiden Er werd. getracht met bebulp van filtreer—

papier de d.armmnhoud af te auigen, doch er bleef d.an nog

veel op bet ovariun iigen en de kane was groat dat bet

varium zeif hierbij bescbad.igd werd

Er werd nu gepoogd bet ovarium los te naken van de mijt.
en bet aver te brengen naar een orseThedruppe:l, doch dit
had. helaas tot gevolg dat bet ovarium. steeds zwaar besoha—
digd werd0 Oak ward gebruik geiuaakt van objektglazen met

een ingeslepen uitbolling Dit bad ale voordeel dat de

mijt op bet diepete punt bleef liggen odat bewerkingen

eraan jets beter ujt te voeren waren een nadeel bleek
ecbter dat de naij ten vaak tegen bet erop gelegde dekglas

aanplakten en droog kwwamen te liggen0Dit dekglae was no—

dig daar de kane bestond. dat bet mikroskoop door de aure

dampen van de nogal grate hoeveelheid ors&ine beschad.igd

werd,

Een metode am de verthntreinigende darminhoud. te verwij—

deren welke inAmeterdam toegepast werd werd vervol—

gene geprobeerd De mijt werd hierbij op de rug vastge—

plakt or ae rand vi een stukje plakband. of met vaseline;

dat bet abdomen vrij lags Bij bet abdomen werd. een

druppel water geiegd., hierin vloe&de d.e inhoud. vath, betrn bhd-p V
spijsverteringsmechanisnae. die met, filtreerparier aigezo—

gen kon warden, Vervolgens werd. bet ovariwn uitgedrukt

en gekleurd.0 Doordat de mijt hierbij op d.e rug lag en

bovendien op enige aistand boven bet glastraden veel

bescuadigingen van bet ovarium op, Meestsl kwam bet ova—
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rttuii ale een onontwarbaar kiontje naar buiten, Het was

lovendien erg moei.lijk om te voorkonaen dat het ovariuna in

kontakt kwam met hat p1akband. of de vase line, dil had voor

het intakt biijven van hat ovarium desastreuze gevoigen,

Dez,e in.etode bleek wel gekoinpiiceerder dan de voorgaanden,

doch leverde zeker geen zichthaa.r betere resu1taen op.

Van deze metode werd in het vervoig dan ook weer ai'gez±en,

Om aan bet geprepareerde ovarium tijdens bet bekij ken

oncter net rnikrosk&op beter te kunnen rnanipuieren werd ge—

braik geiiaakt van een geinverteerde mikroskoop, Bij dit

apparaat wordt het preparaat niet onder bet objektiei ge—

legd, doch erbovenop; bet objektief is due naar boven go—

ricbt0 Er werd. bij dit mikroskoop gebruik gemaakt van ob—

jektglazen waarin een rond gat geslepen was. Aan de onder—

kant werd dit gat aigesloten met een dekglae, hierdoor

werct de a±stand van bet objektiet tot bet preoaraat niet
groter dan bij een normaal mikroskoop bet geval is. an

de beide aiteinden werden ook stakjes objektglas tegen de

onderkant van bet objektglas geplakt, hierdoor bleef bet

geee.l stabiel liggen. (Zie fig,), Aam de bovenkant is
flu rixinite om te raanipuleren aan bet preparaat.
BJ dit mikroskoop was bet tevens inogelijk om mat fasekon—

tract te kijken,

De aaijt werd onder bet IDinokulair uitgedrukt. De darm—

inhoud die tegelijk met bet ovariurn naar buiten komt werdt

met een filtreerpapiertje weggezogen. Doordat d.c niijt bier

in een soort kamert.je in hat objektgias ligt is dc kane

veel kielner dat bet ovarium meeweggezogen ±. bescbadigd

wordt. Om hat afauigen z.o veilig mogelijk e doen verlopen
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werd b1J bet aizuigen bet filtreerpapier tegen de zijwand,

lets boven de bodem van bet kamertje gehcuden0 Er bestaat

hierbij bet risiko dat bet ovariu naar de zijwanden getrok—

ken wordt, waar bet niet meer goed te bekijken is; doob

door voorzichtig ai te zuigen is dit meestal te voorkomen

ls klearing werd weer orseine gebruikt, die na verloop

van tijd vervangen werd door azijnuur, of door glycerine

dit laalslse on tdtdroging te oorkomen hat nanipuieren

wordt. echter door de stroperigheid vau de glycerine benoei—

1ijkt hiet Dreparaat werd op bet g&inverteerde nikrokoop

gelegd, waar bet ovarium verder uitelkaar gepiozen werd

Doordat bier op zeer subtiele wijze genipuleerd moest

worden werd bet prooleem van een goed hanteerbare dunne

naald urgent0 Be naalden die fijn genoeg waren voor dit

werk waren meastal niet stevig genoeg. 00a, werd er ge—

bruik gemaakt van wolfraamdraad, Bit kan men dun laten

uitlopen door de punt van bet draad steeds in verit natri—

uinnitriet te dom.pelen. Be punt wordt hierdoor geétst en alter—

aard zo dat bet gedeelte dat bet langst in de vloeistof

blijit (de top) net dunst wordt. We krijgen zo sons nooi

spits toelopende naalden. Het gebeurde oak vaak dat de

punt plat uitliep, of dat er stakken afbrokkelden. Ee.n

andere moeilijkheid was dat de draden zeer slap waren en

daardoo.r moeilijk te hanteren. Op bet zoóiogies laborato—

nun warden deze draden dor J, v. d0 Pers aen een koperen

taaf gelast it gaf voldoende stevigheid on te rnanpële—

ran, hetgeen door bet insmelten in glas van de wolfraamdraad

niet bereikt werd0 Tevens betrokken wij van deelfde per—

soon euper—dunne naalden zilverelektroden, die in var—

band met bet elektrofisiologies. praktikum vervaardigd erden,
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De zilverelektrode werd. gemaakt doordat ean zilverdraad van

2O,. dikte aan een kant , onder aitrekking in een glaska—

pillair werd. va.stgesrniten, zo,dat het uiteinde van d.e zil—

verdraad. met een dun iaagje glas was bedekt, random, maar

niet op de punt. De zilverelektroden blekeb in d.e praktijk
in deze yarn niet te voldoen, Ale grootste bezwaar gold.

dat et rilet vastgesmoltengedeelte van het kapillair, wat

wij ale handvat gebruikten, te kort was on goed bouvest er—

aan te hebben. Misschien was ook de dikte van de draad

voor one doel te gering of was de punt van de draad te i
lang uitgerekt. Dit zijn ecbter alien tecmiese kwesties

die te verhelpen Zflc liet principe van een. on1rekbare,

doch buigzame metaaldraad. die met gias verstevigd. word.t

l.tjt one gunstig voor het met de hand bewerken van rnikro—

kopiese ovariunipreparaten.
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RESULTANO

BIj liet cdultus wijfje van Tetranichas urticae ziet men

in bet ovariu de opeenvolgende stadia, bestaande uit; klei—

ne cellen d.ie vermaedelijk oógonin zijn, cellen met meer—

dere kernen & eenkerniged cellen die sops met elkaar ver—

bonden zijn,tensiotte bet dichtst bij de cbdornina1e ovari—

urn aitgang sen of meer (nagenoeg) rijpe oca(fig 1).
In soxnmige koeps is te zien dat de cellen d.ie nieer kernen

±iebben (ten hoogste kernen) corns spleten vertonen (fig 2

Verrnoedelijk zijn deze cellen in een later stadium gewo-rden

tot de eenkernige cellen die nu en dan onderling plasma( ?)—

verbindingen h&oben. (fig 3). Voor daze verondeistelling

is center geen bewijs gevonden.

Op bet r±jpe (of bijna rijpe
)

el liggen corns een of meer(z

van de eenkernige cellen (fig 4), er is --t een verbin—

ding tuaen deze eden en bet el gevonden.

Weefsel dat wijst in de ricbting van follikelcellen is

n4t gevonden0

Onid.at met de koeps geen ruirntelijk beeld te krijgen was-r ,-r-ce;(k hed-
bestond er geen reden om aan te nemen dat de eeriheid. van

drie aanelkaar verbonden cellen de grootat mogelijke was,

noch datde twee—of driekernige cellen nooit meer dan drie

kerneii konden bezitten.

Een ruimtelijk beeld, zij bet op veel kleinere schaal,

was wel te verkrijgan met squasbpreparatan. Hieraan was

dikwi1s te zien dat de meerkernige cellen vier kernen be—

zaten (fig 5). In deze vierkernige cellen waren corns gro—

te insnijdingen te zien (fig 6). Be meerkernige cellen

waren aanrnerkelijk groter dan de eenkernige die ongeveer

iietzelfde uiterlijk vertoonden7 bet leek erop dat de afme—
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tingen van zo1n eenke&ige c&l1/4 van de a±'metingen van de

vierke.rnige oel bedroegen. Verbindingen van duidelijke

atrengen ti.ssen cie eenke.rnige cellen zijn niet waargenomen.

Wel werd. eenmaal bij ean ongekleurd. ovarium een aantal bol—

len die met strengen aan de grote ovariurnmassa vastzaten

waargenomen, van hun struktuur was echter niets te ien

(fig 7). Bij het a±'zuigen van de fisiologiese aoutoplossing

en toediening van oreene werd. d.eze struktuur belaas ve:r—

nietigd..

Er is uiteindelijk eileen near te zeggen dat in het

ova.rium van de voiwassen mijt vierkernige (of: minstens—

vierkernige)celien voorkomen, die zich vermoedelijk split—

sen in vier eenkernige cellen, die ongeveer een kwa.rt neal

zo groot zijn ale de vierkernige cellen. Of deze eenker—

nige cellen met piasrnastrengen aan elkaar verbond.en ZJ.jn

is in de scuashes niet waargenomen, Plasrnaverbindingen

tussen eenkernigecelLLen zijn wel waargenomen in rnikrotoom—

preparaten, door de eenmaligheid. en dunheid. van de koep is

echter weinig over de dikte van deze verbingszönes te z:eggen
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