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Onderzoek naar de mutagene werking van styreendibromide bij Vicia faba.

Inleiding:

In een bedrijf wordt een bepaalde chemische stof als vulmiddel voor

thermostaten gebruikt. De naam van deze stof is styreendibromide, en

wordt ook wel dibromoethylbenzeen genoemd. Het wordt verkocht onder

de handeisnasm Alkezene,.,

Het desbetreffende middel heeft een olieachtig karakter, en is volkomen

onoplosbaar in water. Het heeft een geur die enigszins aan kamfer doet

denken.

Blj gebruik blijkt deze stof zeer agressief te zijn; o.a. plastic hand—

schoenen worden snel aangetast.

Door de vreemde eigenschappen van het vulmiddel, vooral zijn

agressiove werking, is bij het desbetreffende bedrijf de vraag gerezen

of het styreendibromide mutageen zou kunnen zijn.

In dit betoog wordt verslag gedaan van vijf weken onderzoek naar de

mogelijke mutagene werking van styreendibromide. Het onderzoek viel in

twee delen uiteen: onderzoek m.b.v. worteltopjes van de tuinboon Vici

faba, en onderzoek m.b.v. een stam van de bacteriesoort Bacillus subtilus.

Hier wordt alleen versiag gedaan van het onderzoek m.b.v. Vicia faba.

il7heorie:

Chromosomen,die ult DNA bestaan, liggen in de celkernen. Een molecuul

DNA is een reuzenmolecuul met een molecuulmassa van miljoenen. Een

DNA molecuul kan weer gesplitst worden in duizenden kleinere moleculen,

zo genaamde nucleotiden, die allemaal een gelijksoortige bouw hebben.

Elke nucleotide bestaat uit een suiker, ni. desoxyribose, waaraan een

fosfaatgroep en n van de organisché N—basen adenine (A), thymine (T),

guanine (G) en cytosine (C) is gebonden. Er zijn dus vier soorten

nucleotiden.

Ben DNA molecuul blijkt uit twee langs elkaar liggende ketens van nucleo-

tiden te bestaan. In DNA komt evenveel adenine als thymine voor, en

evenveel guanine als cytosine. Jtaar de verhouding A + T/G + C is per

soort verschillend. De beide ketens worden door waterstofbruggen bij

elkaar gehouden. We zouden dit schematisch als volgt kunnen weergeven:
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Allerlei soorten cherniache stoffen, en straling (o.a. UV—straling en

Rntgenstra1ing) zijn in staat bepaalde veranderjnen in dit DNA aan
te brengen. Veranderingen in het DNA, en dus in de chromosomen, worden

utaties genoemd. 3toffen die mutaties veroorzaken warden rnutaene

stoffen genoemd.

De veranderinpen die in het DNA optreden kunnen erg verschillend zijn.

De moleculaire basis is de voigende: Mutagene chemicaiin gaan interac—

ties aan met bepaalde base typen van het DNA. i-{ierdoor wordt de des—

betreffende base dusdani geijzid, dat hij zich gat "gedragen" ai5 een

andere base. Bij ketenverdubbeling zal hij dan ook gaan "parenT' met een

andere base soort. Zo kan bijvoorbeeld cytosine veranderd worden in

thymine.Normaal paart cytosine met guanine, en thymine met adenine. Zo

ontstaat er uit een C—G paar een T.A paar.

Meer ingrijpende mutaties leiden tot breuk van de DNA keten. Deze vorm

van mutatie kan zichtbaar gemaakt worden doordat de chromosomen een

breuk te zien geven.

Het optreden van chrornosoombreuk is in dit onderzoek met name nagegaan.

Wanneer er sprake is van breuk kan dit op 2 manieren plaatsvinden:

a) Er kan n breuk optreden. In dit geval betreft het een chromosoom—

deel wat aan een uiteinde zit. ien noemt zoen geval waarbij een chromo—

soornujtejnde ontbreekt een deficientje.

b) Er kunnen twee breuken optreden. In dit geval betreft het een stukje

chromosoom dat er tussenuit gevalien is. Men noemt dit eon deletie.

\Jaak wordt de term deletie voor heide gevallen gebruikt.

De grootte van het chromosoomsegment wat ontbreekt is verschillend; dit

kan variren van enkele nucleotiden tot grate chromosoomsegmenten.

Grote afwijkingen, ook wel aberraties genoemd, leiden tot de dood van

de cel, of tot stopzetting van de celdeling.

Breuken die zijn opgetreden kunnen hersteld worden door een natuurlijk

hersteiproces. Dit proces wordt restitutie (restitution) genoemd.

Wanneer dit proces niet optreedt, kan er hereniging (reunion) optreden,

waarbij de gebroken delen op een nieuwe manier herenigd worden. Over

dit breuk en herstel mechanisme bestaan twee hypothesen:

a)De tii'euk—hereniging (breakage-reunion) hypothese. Deze hypothese zegt

eigenlijk wat hierboven beschreven stant. Dus dat breuken die spontaan

of onder invloed van chemische stoffen of straling ontstaan zijn hersteld

kunnen worden door restitutie of hereniging.

b)De nieuwere uitwisseling hypothese (exchange hypothesis). Volgens deze

hypothese is de primaire gebeurtenis die tot chromosoom afwijkingen

leidt, niet de breuk rnaar de vorming van zo genaamde 'primary lesions".

Dit zijn plekken van instabiliteit of lahiele stukken in de chromosomen
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of chromatiden. De zichtbare uitwerking van zulke "lesions' zijn zo

genamde 'gaps' (gaten) die ongekleurde, Feulgen negatieve, regionen

in de chromosomen of chroiiatiden te zien geven. Bijv..

Ze zijn te zien in de anafase. /7

Het is niet zo dat er een discontinif{tejt tus.3en de twee chromosoom—

delen bestaat. Onderzoek m.b.v. een fase—contrast micoçscoop lant zien

dat er sprake is van een continuteit van beide delen. Bij werkelijke

breuk liggen de chromosoomdelen uit hun normale patroon. Vroeger werden

de "gaps" ook voor breuken aangezien. Hierdoor kwam men vroeger tot

hogere mutatie frequenties dan tegenwoordig.

Na de vorming van de primary lesions kan er uitwisseling van chromosoom-

delen optreden. Dit is een actief meohanisch proces.

Wanneer blijkt dat een stof (in geringe mate) mutageen is, hoeft dit

niet dramatisch te zijn. Een pa.r producten die vrij veel gebruikt

worderi zoals cafe3ne en rnarihuana blijken in zekere mate mutageen te

zijn.

Voor onderzoek naar mutageniteit worden vaak de chromosomen in de wortel—

topjes van de tuinboon Vicia faba gebruikt. Alleen in de topjes van de

wortels treedt deling op. Alleen hier zijn dus metafase en anafase

chromosomen te zien. Om deze reden worden worteltopjes gebruikt. Ook

in dit onderzoek is hiermee gewerkt. Vicia faba is uitermate geschikt,

omdat het relatief weinig chromosomen heeft, die bovendien erg groot

zijn. Bij een microscopische vergroting van l000x kunnen ze zeer duide-

lijk bekeken worden.

Vicia faba is diplod. Er zijn 6 paar chromosomen aanwezig, in totàal

dus 12. Hiervan zijn 5 paar ongeveer evenlang, met sub-terminale cen—

tromeren (S—chromosomen). Eén paar chromosomen bezit een mediaan cen—

tromeer (M—chromosomen). De twee N-chromosomen hebben een ruimte in

het chromosoom, waardoor een grote satelliet van de rest van het chromo—

soom wordt afgescheiden. 31j het onderzoek moet er dus voor opgepast

worden, dat deze satelijet niet voor een chromosoombreuk wordt aangezien.

Het normale chromosoompatroon van Vicia faba ziet er als volgt uit:



M-Chromosomes

__Fy

•

3Cm. 3.

'II1IiII — .

Normaal chromosoompatroon van Vicia faba.

—5—

S.C.

4.,

.•.•

• • •• -• ••:••' ••••
I0

J



— 6-.

Hier volgen een paar voorbet1den van aberraties bij Vicia faba,

zoals ze te zien zijn:

Chromosome aberrations and mitotic anomalies in c-metaphases and in anaphases and micro-
nuclei; (a) asymmetrical chromatid interchange:(b) double fragment; (c) mitotic anomaly: (d) cells with
micronuclei: (e) enlarged detail of d; (I) micronuclei in interphase cells: (g) micronuclei in mitotic cells:

(h) multiple micronuclci. The vertiarlines represent lOi.

.
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dub—chromatide uitwisseling

p / I "H
Chromatide uitwisseling

Brugvorming in de anafaae
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Ret zijn dus niet alleen breuken die kunnen optreden, maar ook chrorna-
tidenuitwisseling, brugvorming, micronuc1e en onjuiste rnetafase en

anafase patronen.

Ret aantal afwijkingen (aberraties) dat wordt gevonden, wordt uitgedrukt

in a:-nta1 aberraties per 100 cellen (= in procenten)

De natuurlijke achtergrond afwijking bedraagt ongeveer 5-8 per 100 cellen.

Ret percentage afwijkingen wat gevonden kan worden is afhnnkelijk van

een aantal factoren. In de eerste plaats natuurlijk van de soort stof

waar het om gaat (in welke mate het mutageen is), en de concentratie

hiervan. Een aantal andere factoren waar het percentage afwijkingen

afhankelijk van is, zijn: de gekozen pH, de zuurstofspanning en de tern-

peratuur. Vaak geldt dat een hogere temperatuur en een hogere zuurstof-

spanning tot een hoger gehalte aan afwijkingen leidt.

Ret percentage aberraties wat gevonden wordt, is ook afhankelijk van

het stadium waarin de celcyclus zich bevindt. ommige afwijkingen treden

alleen op in de G1 fase, andere alleen in de S en G2 fase. Ret blijkt

dat chromatide aberraties (breuk omvat 1 chromatide) gevormd worden in

de S en fase, Chromosoom aberraties (2 chromatiden van een chrorno—

soom zijn gebroken of uitgewisseld) daarentegen blijken voornamelijk in

de G1 fase genduceerd te worden.

Het beste is om de contacttijd tussen mutagene stof en worteltopje zo

kort mogelijk te houden. Eén tot twee uur worden als geschikte perioden

genoemd bij Vicia faba. Des te korter de contacttijd.is, des te nauw—

keuriger is men in staat te bepalen in welke fase de af'wijkingen op-

treden.

L'och, sorns blijken afwijkingen pas na twee volledige celdelingen zicht—

baar te worden. Dus moet een lange contactperiode ook plaatsvinden. De

delingstijd van Vicia faba beclraagt 20 uur.

Soals reeds in de inleiding staat vermeld, is de te onderzoeken stof

styreendibromide. Van deze stof zijn verder geen gegevens bekend, zodat

hier verder niets over gezegd kan worden.
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Methode:

Lijst van materialen: — gekiemde tuinbonen

— perlite
— 9 bekergiazen van 100 ml.

- pipetten van 10, 1, 0,1 ml.

— pipetteerballon
-' parafilm
- plakband

— schudmachine

— aluminium folie

— pincet
— schaar
— koelkast
— "kleur potjesJ
— voorwerpglaasjes
— dekglaasjes
— fase-contrast microscoop met l000x vergr. (immersie)

— prepareernaalden
— squash—pen

— gevouwen papier

— glasschrijver
- diepvries
— broedstoof

+/_

LQ0•

- bewaardoos

Lijst van chemicalin:— styreendibromide

— demi-water
- Carnoy—fixeer

- 5 N. HC1

— pararosaniline
— k5% azijnzuuroplossing
— 100% alcohol

- euparal
— aceton
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Uitvoering:
Ongeveer 50 tuinbonen zijn in een bekerglas met water geplaatst. Toen

e gezwollen waren (na 1—2 dagen) zijn ze gepoot in een bak met vochtig

perlite.

Na een paar weken zijn de worteltjes zo lang, dnt ze voor het experiment
gebruikt kunnen worden.

In acht bekergiazen van 100 ml. is nu een verdunningsreeks gemaakt van

styreendibromide in demi-water. De volgende verdunningen zijn bereid:
onverdund, 2x, 5x, lOx, 50x, lOOx, l000x, 1O.000x. Het negende bekerglas

gold als blanco, dus alleen gevuld met deni-water. Er is voor gezorgd

dat het totale volume in alle bekergla::en constant was; ni. 50 ml. Net

de pH is verder geen rekening gehouden.
Alle genummerde bekergiazen zijn nu afgedekt met parafilm, om eventuele

verdamping tegen te gaan.

Heel voorzichtig zijn flu de tuinboon plantjes uit de perlite gerooid, en

de wortels gespoeld. In ieder bekergias zijn twee nlantjes geplaatst,

zodanig dat de worteltopjes goed in de vloeistof zaten. De plantjes

zijn met behuip van plakband vastgezet.

Omdat styreendibromide volkomen onoplosbaar in water is, zijn alle

bekerglazen flu in een schudmachine eplaatst. Deze is eerst met alumi-

nium folie afgedekt, om aantasting na morsen te vokomen.

De schudmachine is nu in werking gesteld, om menging te bewerkstelligen.

De wortels (worteltopjes) zijn flu 21-f uur in contact geweest met de

styreendibromide concentratie reeks. Daarna zijn bij iedere concentratie

een aantal worteltopjes afgeknipt, en overgebracht in een klein (van

etiket voorzien) flesje, gevuld met de fixeeroplossing. Bet fixeren

dient om het metabolisme tot stilstand te brengen. Bovendien wordt het

materiaal zacht, waardoor het beter bewerkhaar wordt. De fixeer oplossing

wordt bereid door 3 volume delen alcohol 100% te mengen met 1 volume

deel ijsazijn. De fixatie heeft een nacht geduurd, in de koelkast.

Hierna zijn de worteltopjes gedurende 25 minuten te hydroliseren geiegd

in een 5 N HC1 oplossing. Zonder deze hydrolyse is kleuringfllet mogelijk.

Na de hydrolyse zijn de worteltopjes kort gespoeld met demi—water.

Nu zijn ze 2-3 uur in pararosaniline gelegd, in "kleur potjes", in de

koelkast. Pararosaniline oplossing is de kleurntof die de chromosomen

(DNA) moet kleuren.

Pararosaniline oplossing wordt op de volgende mariier bereid:

a) 1,0 gram pararosaniline oplossen in 30 ml. 1 N HC1 oplossing. chudden.

b) 1,0 gram K2S205 oplossen in 170 ml. aqua dest.

c) Dit bij elkaar voegen, mengen, en 24 uur laten ontkleuren in de koel—

kast (donker).
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d) Aan deze oplosing wordt flu 600 m.cram norit toecevoegd, en 2 minuten

geschud.

e) ierna affil-treren, ijj voorkeur m.b,v, een vouwfilter.

De kleuroplossing is flu kinar, en moet in een bruine fles in de koelkast

bewaard worden.

Na 2 - 3 uur is de kleuring voltooid.

De worteltopjes zijn flu oneveer 10 minuten gespoeld in leidingwater.

Tenslotte zijn ze ges:juashed in k5% azijnzuuroplossing. Hiertoe is een

worteltopje op een voorwerpglaasje gelegd (die ontvet is in alcohol).

Hier is een druppel azijnzuur bijgedaan. Ret worteltopje is m.b.v. een

pincet of een paar prepareernaalden uit elkaar geplozen, en afgedekt

met seen dekglaasje. Voorzichtig is nu met een squash pen op het dek-

glaasje getikt, zodat het materiaal geplet wordt (=squashen). Tenslotte

is het preparaat nog eens aangedrukt tussen filtreerpapier.

Nu kon het bekeken worden onder de microscoop. Eerst met een kleine ver-

groting, maar uiteindelijk met een vergroting van 1000 x, m.b.v. een

olie—immersie lens.

Bij deze vergroting is het preparaat onderzocht op chromosomale afwijkingen.

Een aantal waardevolle preparaten zijn permanent gemaakt. I-Iiertoe zijn ze

gelijk na bekeken te zijn in de diepvries gelegd. M.b.v. een scheermes

is flu het dekglaasje van het preparaat verwijderd, en zijn voorwerp—

glaasje en dekglaasje in 100% alcohol gelegd. Deze alcohol heeft ook in

de diepvries gestaan, zodat het materiaal bevroren blijft. Na ongeveer

1 minuut is het materiaal weer uit de alcohol gehaald. Er is nu I drurpel

euparal aangebracht, en het preparaat is met een dekglaasje afgesloten.

Cm de hars hard te laten worden zijn de preparaten een aantal dagen in

een broedstoof bij +/— 1I0°C. gelegd. Hierna zijn ze schoongemaakt met

aceton, en opgeborgen in een opbergdoos.

Nadat een reeks "monsters" is verkregen die 2k uur in contact is geweest

met styreendibromide, is er ook nog een reeks geoogst die /+8 uur en 11+1+

uur in contact is geweest.



50x

lOOx

l000x

geen afwijkingen

geen afwijkingen

geen afwijking

3% afwijkinren

10% afwijkingen
geen afwijking

11+4 uur

cellen kapot

cellen kapot

50%v.d. cellen ge-

degenereerd, rest

geen deling

+/— 3% v.d. kernen

in deling, hiervan

5% afwijkingen
geen deling

geen deling

weinig deling, hier-

van heeft +/- 3%

afwi jking

weinig deling, geen

afwi jkingen

geen afwijkingen

Bij de afwijkingen ging het hier orn micronucleX, ana—,rneta- en telofasen

die een verkeerd patroon te zien gaven, en eenenke1e breuk.

onclusie:

Op grond van deze resultaten moet geconcludeerd worden dat styreendibro-

tnide niet of nauwelijks mutageen is. .r zijn wel afwijkingen gevonden,

maar dit aantal ligt te laag om de stof gevaarlijk te laten zijn.
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Resultaten:

De resultaten zoals ze bij het onderzoek werden aangetroffen zi,in in

onderstaande tabel weergegeven.

Het aantai kernen in deling, die onderzocht zijn, bedraart bij alie be—

palingen 10100.

Het aantal aberraties is aangegeven per 100 cellen (= in procenten)

concentratie contacttijd

onverdund

24 uur

2x

cellen kapot

48 uur

10% afwijkingen
cellen kapot

50% v.d.kernen ge-

degenereerd, 1%

deling, geen af-

wi jkingen

5x

lOx

geen afwijkingen

1% afwijking

geen deling

geen deling

l0000x geen afwijkingen

blanco geen afwijkingen

geen afwijkingen

geen afwijkingen
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Discussie:

oals reeds staat vermeld, kan deze conclusie alleen op basis van deze

resultaten gesteld worden. Er zijn ni. bij dit onderzoek nogal een aantal

punten waarmee geen of onvoldoende rekening is (kon worden)gehouden.

Het aantal kernen wat bij iedere bepaling is onderzocht (10—100) is vrij

klein. Cm meer betrouwbare resultaten te krijgen, zou het aantal kernen

veel groter moeten zijn.

De tijden van inwerking (2k,1+8,1I+14. uur) zijn willekeurig gekozen. Mis-

schien zou een veel kortere contacttijd andere resultaten opleveren.

1k heb de worteltopjes gelijk nadat ze ult de styreendibroiide zijn

gehaald in de fixeeroplossing gedaan. Misschien hadden ze eerst nog een

tijd in vers water moeten liggen.

Met de pH is geen rekening gehouden. Je zou een reeks met verschillende

pH's künnen maken, en kijken of er verschillen in aberratie percentages

optreden. Hetzelfde geldt voor de temperatuur; ik heb gewoon de tenpera—

tuur van de lab. zaal aangehouden.

I-let kan zijn dat er zuster—chromatiden—uitwisseling optreedt, wat met

d.it onderzoek niet aangetoond kan worden.

Tenslotte kun je je afvragen of uitslagen van de test bij Vicia faba ook

in dezelfde mate voor menselijke chromosomen gelden (waar het bij dit

onderzoek uiteindelijk om gaat). Hoewel de moleculaire basis iran DNA voor

tuinbonen en mensen gelijk is, blijkt het volgens literatuurgegevens zo

te zijn, dat bepaalde (de meeste) stoffen een sterkere werking or Vicia

hebbendan op mensen, en dat sommige stoffen juist op menselijk DNA

intensiever werken. Het onderzoek zou misschien nog eens over geddan

kunnen worden met een cultuur vanmensencellen,

Uit dit onderzoek is in leder geval duideiijk naar voren gekomen dat,

vooral bij hoge concentraties, er totale degeneratie van hetkernmateriaal

optreedt, en dat de elde1ing tot stilstand komt.

Die celdegeneratie was oo!c zonder een microscoop zichtbaar de wortels

waren helemaal 'zwart en slijmerig. Dit effect nam met afnemende concen-

traties af.

$amenvatting:

Door eon bedrijf is een vulmiddel aangeboden, wat onderzocht

moet worden op eventuele mutageniteit. Het betreft hier styreendibromide.

Dit onderzoek kan uitgevoerd worden door in de desbetreffende vloeistof

gedurende een bepaalde tijd wortels met delende worteltopjas van Vicia

faba te harigen.

Indien er sprake is van mutageniteit treden er afwijkingen in de chromo—

somen op; o.a. breuken.
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iet behuip van een seciale kleuringstechniek (Feulgen kleuring) zijn
de chromosomen zichtbaar te maken onder de rnicroscoop.

Er werden bij dit onderzoek weliswaar een naar afwijkende chromosomen

gevonden, maar dit percentage is z6 gering, dat styreendibromide niet

of nauwelijksrnutageen te noernen is.

Uitgebreider onderzoek, op meerdere manieren, en met meerdere monsters,

kan een betrouwbaarder resultaat geven.
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Onderzoek naar de muta.ene werking van styreendibromide o Bacillus subtilis.

Inleiding:

In een bedrijf wordt een bepaalde chemische stof als vulmiddel voor

therrnostaten gebruikt. De naam van deze stof is styreendibromide, en

wordt ook wel dibromoethylbenzeen genoemd. Het wordt verkocht onder

de handelsnaam Alkezene.

Het desbetreffende middel heeft een olieachtig karakter, en is volkomen

onoplosbaar in water. Het heeft een geur die enigszins aan kamfer doet

denken.

Bij gebruik blijkt deze stof zeer agressief te zijn; o.a. plastic hand—

sc'noenen worden snel aangetast.

Door de vreemde eigenschappen van het vulmiddel, vooral zijn

agressieve werking, is bij het desbetreffende hedrijf de vraag gerezen

of het styreendibromide mutageen zou kunnen zijn.

In dit betoog wordt verslag gedaan van vijf weken onderzoek naar de

mogelijke mutagene werking van styreendibromide. Het onderzoek viel in

twee delen uiteen; onderzoek m.b.v. bepaalde stammen van de bacterie—

soort Bacillus subtilis, en onderzoek m.b.v. worteltopjes van de tuin—

boon Vicia faba.

Hier wordt alleen versiag gedaan van het onderzoek met betrekking tot

Bacillus subtilis.

Theorie:

DNA (deoxyribonucleic acid) is de chemische basis van erfelijkheid. Het

DNA ligt geconcentreerd in een chromosoom (chromosornen). De structuur

van DNA is in 1953 ontdekt door James atson en Francis Crick.

Een molecuul DNA is een reuzenmolecuul met een molecuulmassa van mil—

joenen. Een DNA molecuul kan weer gesplitst worden in duizenden klei—

nere moleculen, zogenaamde nucleotiden, die allernaal een gelijksoortige

bouw hebben. Elke nucleotide bestaat uit een uiker, nl. desoxiriboSe,

waaraan een fosfaatgroep en één van de organische stikstof—basefl

adenine (A), thymine (T), guanine (G) en cytosine (C) is gebonden. Er

zijn dus vier soorten nucleotiden. Adenine en guanine zijn twee grote

basen en worden purine basen genoemd, terwijl thymine en cytosine kleine

basen zijn en pyrimidine basen genoemd worden.

Een DNA molecuul blijkt uit twee langs elkaar liggende ketens van nucleo—

tiden te hestaan, die in eon dubbele helix om elkaar gedraaid liggen.

In DNA komt evenveel adenine als thymine voor, en evenveel guanifle als

cytosine. Maar de verhouding A+T/G+C is per soort verschillend,De beide
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ketens worden door waterstofbrugen bij elkaar gehouden. We zouden dit

schematisch als volgt kunnen weergeven:

Adenirie-nucleotide Thymine-nucleotide

Guanine-nucleotide Cytosine- nucIeotide

DNA. Links eiikeie keten ia,,
,,ucieotide,, nit DNA. Rechis:
bet DNA—,,,oiecu,,I bestaat nit
(wee ,,iicieoiidenkete,,s, die
verbo,,de, zju, door A T- en
GC'-baseparen; bet ,nolccuui is
in eeul plal viak getekend.
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In het DNA kunnen allerlei afwijkingen van het normale patroon optreden.

Afwijkingen kunnen spontaan optreden, mar vooral onder. invloed van

straling (Uv, Rontgen) en chemische stoffen. Lergelijke afwijkingen

worden mutaties genoemd.

Mutaties zijn belangrijk voor de evolutie van de soort waar we mee te

maken hebben. Immers, mutaties zijn veranderingen in het erfelijk materi—

aal. De veranderingen die zijn opgetreden worden b1ijvend aan het nage-

slacht meegegeven. De meeste mutaties zullen nadelig voor de soort zijn,

waarbij de mutanten kunnen afsterven. Een enkele mutatie kan de soort

betere eigenschappen geven, waardoor hij, evolutionair gezien, op een

hoger niveau komt.

Mutaties kunnen in drie

a)Genoommutaties;

groepen worden verdeeld:

erfelijke verandering in het aantal chromosomen

per kern.

erfelijke verandering in een stuk chromosoom

wat meer bevat dan n gen, door verlies, du-

plicatie of herrangschikking.

erfelijke verandering in n enkele of een paar

base paren.

Hier kan nog een bepaalde onderverdeling weer-

gegeven worden:

1)transities — een pyrimidine/purine base wordt

vervangen door een pyrimidine/purine base.

2)transversie — een pyrimidine wordt vervangen

door een purine base of omgekeerd.

3)deletie - er raken één of meerdere basen weg.

k)insertie — er komen n of meerdere basen bij.

5)dimeervorming — vorming van covalente binding

tussen 2 overeenkomstige en naast elkaar gelegen

basen. Vaak treedt er dimeervorming op tussen

twee pyrimidines, warbij een thymine—thymine

dimeer het sneist gevormd wordt.

Gen— of puntmutaties komen het meest voor en zijn ook het best aantoon—

baar. Dit onderzoek is ook op dit type mutaties gericht.

Wanneer bacterin in contact komen met een mutagene stof, dan zal (zulien)

de plaats(en) in het DNA waar mutatie(s) optreden, willekeurig zijn.

Bepaalde mutaties zullen letaal zijn. Dit wordt ook daadwerkelijk ge-

vonden; een bepaald deel van de bacterie populatie sterft af. Wanneer

b)Chromosoommutaties;

c)Gen— of puntmutaties;
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de concentratie van de mutagene stof te hoog is, treden er te veel le—

tale mutaties op en sterft de totale populatie af.

Andere mutaties zullen aanleiding geven tot de synthese van gewijzigde

eiwitten, door een gewijzigde primaire structuur (=aminozuurvolgorde).

Dergelijke veranderingen zijn aantoonbaar doordat ze andere eigenschap—

pen hebben dan bacterin die niet gemuteerd zijn ( wild—type). Bijvoor—

beeld een mutatie in het gen voor de synthese van het aminozuur leucine

leidt ertoe dat de mutant niet meer in staat is leucine te svnthetiseren.

Zo'n bacterie zal niet kunnen groeien op een voedingabodem die gen leu-

cine bevat.

Een dergelijke redenerinc kan voor alle andere aminozuren gehouden worden.

In de praktijk spatelt men de bacterin op een voedingsbodem uit waaraan

vele aminozuren ontbreken. Op deze manier worden vele soorten mutaties

sarnen genomen, en is men in staat met veel kleinere aantallen bacterin

een betrouwbare uitspraak te doen of mutaties zijn opgetreden of niet.

In dit onderzoek is het optreden van niutaties op een andere manier na—

gegaan.

In veel gevallen blijkt het zo te zijn, dat het temperatuurgebied waar—

binnen een bacterie wil groeien kleiner wordt, wanneer er door mutaties

wijzigingen optreden in de primaire structuur van eiwitten. Hierbij geldt

dat één enkele mutatie, waarbij dus slechts één eiwit—type verandert,

ertoe leidt dathet groei—temperatuur gebied van het hele organisme kiel—

ner wordt. Enerzijds treden er koude-sensitieve mutaties op, waarbij de

minimum temperatuur voor groei verhoogd wordt, en anderzijds treden er

warmte—sensitieve mutaties op, waarbij de miximale temperatuur voor groei

verlaagd wordt.

In dit onderzoek is gewerkt met Bacillus subtilis, die een groei-ternpera—

tuurgebied heeft van 10—k5°C.

Om te kunnen bepalen of de te onderzoeken stof (styreendibromide) mutageen

is, moeten we de eventueel optredende thermo—sensitieve mutanten bij

+5°C. tellen.

De frequentie van spontaan optredende mutaties ligt in de orde van 1 op 10

per deling. Er kan van uit gegaan worden dat er bij Bacillus, gekweekt

in puur boillon, geen mutanten aangetroffen worden. Er wordt ni. met onge—

veer 1000 kolonies gewerkt, en de natuurlijke mutatie frequentie ligt

véél lager dan I per 1000. de kunnen er dus van uit gaan dat wanneer er

mutaties gevonden worden, deze door de onderzochte stof veroorzaakt zijn.

Het is natuurlijk een duidelijke zaak dat na mate er meer mutanten gevon—

den worden, de stof en sterkere rnutagene werking heeft.



De mate van mutagene werking willen we flu graag uitdrukken in een be-

paalde eenheid. boor bacterin verschillende tijden te hestralen met

UV—licht, waarvan de intensiteit bekend is, kan in een grafiek het aantal

ontstane mutanten tegen de overeenkomende energie inhoud (b.v. in erg/mm2)

worden uitgezet. Op deze manier wordt een ijkgrafiek verkregen. Voor

het aantal gevonden mutanten bij de onderzochte stof kan nu in de grafiek

een bepaalde hoeveelheid energie worden afgelezen. Dus op deze manier

kan het aantal gevonden mutanten worden uitgedrukt in een bepaalde hoe-

veelheid UV-straling.

Hoewel het optreden van (natuurlijke) mutaties voor de evolutie van de

soort goed is, zijn ze voor de individuen natuurlijk erg slecht. Immers,

veel mutaties zijn letaal en bij vele andere mutaties worden afwijkingen

veroorzaakt waarmee ze slechter functionerendan de niet—gemuteerde

organismen. Daarom beschikken de bacterin over een herstelsysteem,

waarmee ze genduceerde mutaties ongedaan kunnen maken. Er worden drie

verschillende herstelsyst emen aangetroffen

Wanneer DNA bestraald wordt met UV—licht (25k nm.) worden er voornamelijk

en het sneist thymine—thymine dimeren gevormd. Dit hetekent dat er een

covalente binding gevorrnd wordt tussen twee naast elkaar gelgen thymine

lasen. Het gevoig hiervan is dat de secundaire ruimtelijke structuur van

DNA verstoord wordt, en er een locale denaturatie ootreedtdoordat er

geen waterstofbindingen met de adenine basen in de complementaire streng

gevormd kunnen worden. Het dimeer veroorzaakt een blokkade in de normale

DNA replicatie.

Uiterard treden er ook andere mutaties op, vooral onder invloed van

andere mutagentia.

a)Het eerste, en simpeiste herstelmechanisme is de enzymatische fotoreacti—

vatie. Dit mechanisme is het meest specifiek van de drie. Het werkt alleen

bij thmine-thymine dimeren, en misschien bij nog enkele pyrimidine bin-

dingen.

Eén enkel enzym herkent het dimeer, en bin,t zi,ch hier aan de DNA-keten.

Deze reactie vindt in het donker plaats. Wanneer er licht bij komt, wordt

het dimeer gespleten, en laat het enzym los. Licht verschaft blijkbaar

de energie voor eplitsing. Na het verbreken van de dimeer binding en het

loslaten van het enzym kan er weer normale replicatie plaatsvinden.

b)Eenbijaonder efficint herstelsysteem is het excisie herstel (excision—

repair) systeem. Dit herstelmechanisme is veel minder specifiek dan het

vorige .mechanisme; het kan ook andere typen mutaties he'stellen. Bij

dit proces zijn drie enzymen betrokken:
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Een schade-specifiek endonuclease produceert een insnijdin naart de
mutatie in het DNA. Daarna wordt het foutieve stuk DNA verwijderd door
DNA—nolymerase I met zijn geassocieerde 5'3'exonuclease, en wordt het
ontatane gat gevuld met de goede nucleotiden. Tenslotte wordt het nieuw

gesynthetiseerde stuk verenigd met de rest van het DNA door polynucieo—

tide ligase. Hierna treedt duplicatie op.

Het is gebleken dat niet alle organismen over dit herstel mechanisme

beschikken. et name planten niet. Er wordt gesuggereerd dat ze genoeg

hebberi aan het foto—reactivatie systeern, om de UV—invloed van zonlicht

af te schermen. Naar hoe bij dergeli,jke organismen andere typen mutaties

hersteld worden, is een vraag. Hisschien zijn ze hiervoor op het derde

herstelsysteem aangewezen.

c)Het na—replicatie (post—replication) hersteisysteem. Dit recombinatie

herstelsysteem is het minst specifiek. De herstelmechanisme werkt na

de DNA duplicatie. Bij de duplicatie wordt er ter plaatse vn de r:iutatie

geen DNA verdubbeld. In de ontstane dochterstreng zit dus een gat.

nu treedt er recombinatie on, met de goede moerierstreng. De dochter—

streng is dus nu helemaal goed en bevat een klein stukje DNA ult de

moederstreng. De moederstreng die flu een gat hevat, wordt opgevuid en

herenigd door respectivelijk DNA polymerase en polynucleotide ligase.

De aanwezige mutatie wordt zelf dus niet onged3an gemaakt, maar hij

wordt wel steeds verder verdund.

Hieronder zijn de 3 herstelsystemen nog eens in schema weergegeven:

-- N

Ph. P:,.'. B-nd, Dornoge.,pq'-,I C Nude.,,• —
Pu Abso,phn, DNA Pv"t'SdI S 5' t,cfluCI,,e NuCIensW,) p 7

DpI.I Orn. fl.pu' C.D c,',,n S I ,c-,,on N.- ,u.Cn,I,on

—

_

Enzyme Peleused PoIy'v'en!'Je 1,90,. DNA p'Pyrnero.. R I re

h.pI Ia! 0.' u.,',.' P1.,, P. u:.,'.'- --__
+
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Door de aanwezigheid van deze drie herstelmechanismen kunnen de

resultaten van het onderzoek behoorlijk vertekend zijn. Immers, de stof

die onderzocht moet worden kan in belanijke iate mutageen zijn, maar

door de werking van de herstelsystemen wordt hier nagenoeg) niets van

gemerkt.

Daarom is er met een l!bewerkteT? bacteriestam gewerkt. Deze bacteriestam

beschikt niet over het excisie herstel systeem (waarschijnhijk in corn—

binatie met het fotoreactiveringsysteem), en wordt aarigeduid met UVR.

Bovendien beschikt deze bacteriestam ook niet over het recombinatie

herstelsysteem, en wordt aangeduid met Réc . De bacteriestam van Bacillus

subtilis waarmee is gewerkt, is dus UVRThec.

Met behuip van o'n bacteriestam die niet over herstelsystemen beschikt,

kunnen vrij grote percentages mutaties gevonden worden.

Uiteraard sterft ook een groot deel van de populatie af door letale

mutaties, Er moet dan ook voor gezorgd worden dat de gekozen concentratie

niet zo hoog is, dat de hele populatie afsterft door letale mutaties.

In dit onderzoek is ook de stof N—methyl—N—nitro—nitrosoguanidine (NTG)

gebruikt, waarvan bekend is dat hij sterk mutageen is. Volgens litera—

tuurgegevens is het zo dat bij een concentratie waarbij 50% van de

populatie overleeft er in ledere bacteriecel tenminste 1 mutatie op

treedt. Bij alle mogelijke manieren om de mutanten te identificeren,

kunnen mutatiepercentages van meer dan 10% aangetroffen worden.

Zoals reeds is gezegd, de stof die onderzocht wordt en waarvan bepaald

moet worden of hij mutageen is, is styreendibromide. Over styreendi—

bromide zijn geen literatuurgegevens aanwezig. Er kan dus verder niets

over deze stof gezegd worden.

Hypothese: Op grond van de eigenschappen van styreendibromide kan ver-

wacht worden dat er mutanten gevonden worden, waaruit blijkt dat styreen-

dibromide mutageen is.
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lethode:

Naterialenlijst:

500 ml. flessen 250 ml flessen

100 ml. flessen 100 ml. erlenmeyers + doppen

bekergiazen broedstoven 30, k5, 180°c.
cultuurbuizen + doppen hoge druk pan

bunzenbranders + driepoot mernbraanfilterhouder

membraanfilters 0,2 AL afzuigerlenmeyer

vacuumpomp 0 watten

aluminium folie pipetten: 10, 5, 1, 0,1 ml.

pipetteerballon entoog

spatel pincet

viltstift drigaiskyspatel

weegschaal magneetroerders + vlooien
centrifuge Retsch—mixer

diepvries koelkast

zuurkast pipetkokerdop 8 cm.

fluweellapjes objectglazen

mi crosc open

Chemicalin:

Styreendibromide

N—methyl—N—nitro—nitrosoguanidine

Nutrient boillon

Nutrient agar

demi -water

alcohol 96%

glycerol
kristalviolet

lugol

fuchsine

immersie olie
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Uitvoering:
Allereerst is het glaswerk, behalve de flessen, gesteriliseerd door het

een nacht in een broedstoof bij 180°c te plaatsen.

Er is flu eerst met de bekende mutagene stof N—methyl-N—nitro-nitroso...

guanidine (NTG) gewerkt. Dit om een aantal redenen: 1) het oefenen van

de handelingen van de hele procedure, 2) het krijgen van een voorbeeld

van mutaties en 3) een controle op de afwezigheid van de herstelsystemen.

Hiertoe is in 25 ml. steriel water (in een erlenmeyer) 0,0625 gram NTG
opgelost. Dit oplossen duurt lang, en is daarom op een magneetroerder

gedaan.

Deze oplossing is 5x verdund, door 1 ml. bij k ml. steriel water te

pipetteren. Hiervan is 1 ml. bij +9 ml cultuur gebracht. De uiteinde—

lijke concentratie (deze is door proberen vastgesteld) NTG in de cul
tuur bedraagt dus 10,gr/ml.

Het bereiden van de cultuur is als volgt gebeurd: In een erlenmeyer met

boillon (gest.) is m.b.v. een entoog een klein beetje van de bacterie

stam acillus subtilis UVRRec gebracht. Dit is een nacht in de broed—

stoof geplaatst bij 30°C. op deze manier is een volgroeide overnachtings—

cultuur verkregen. Deze overnachtingscultuur is flu eerst ongeveer 5x

verdund. Volgroeide culturen zijn nl. nauwelijks vatbaar voor mutagene

st of f en

Het volume van de ongeveer 5x verdunde cultuur bedraagt k9 ml. Hier is

nu 1 ml. NTG oplossirig bij gepipetteerd zodat de NTG concentratie

10 ,gr/ml bedraagt.

Met de cultuur is flu volgens een vaststaand schema verder gewerkt:

De cultuur is nu 90 minuten in een broedstoof bij 30°C, geplaatst.

Hierna is de heift van de cultuur in een steriele centrifugebuis over—

gebracht, en 10 minuten gecentrifugeerd bij 6ooo g. De vloeistof is

afgeschojiken, de pelletugewassen! in steriel water, en opnieuw is er

10 mm. gecentrifugeerd bij 6000g.

De pellet is nu opgelost in een klein beetje (ong. 1 ml) steriel water,

en m.b.v. een pipet overgebracht in 50 ml vers gesteriliseerde nutrient

boillon. Deze cultuur is nu drie uur in een broedstoof 30°C gezet,

te groeien. Ondertussen is hier een grampreparaat van gemaakt om te

controleren of de cultuur rein is.

Hierna is Van deze cultuur een verdunningsreeks gemaakt, met de con—
—1 -2 —3 —k —5centraties 10 , 10 , 10 , 10 , 10

Van iedere verdunning, alsmede van de onverdunde cultuur, is 0,1 ml.

op een nutrient agar plaat gepipetteerd. Dit is in duplo gedaan. M.b.v.
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een drigaiskyspatel die iedere keer met alcohol 96S geflambeerd is, is

de 0,1 ml cultuur uitgespateld. Deze platen zijn een nacht te broeden
gelegd in een broedstoof bij een temp. van 30°C.

Bij de onverdunde cultuur is flu 10 volume procenten (=5ml) glycerol

gebracht, en geschud. De cultuuf is de nacht over bewaard in een diep-.
vries, bij —80°c. Bij deze temp. kornt het metabolisme volkomen tot stil—
stand.

De volgende ochtend is deze cultuur wear ontdooid. Nu is bepaald welke

concentratie 50—100 kolonies geeft o de agar platen. Uit de originele

cultuur is deze concentratie bereid, en in lO—voud uitgespateld op

nutrient agar platen. Hiervoor is steeds 0,1 ml verdunde cultuur gebruikt.

Deze platen zijn een nacht bebroed bij 30°C.

De volgende dag zijn de ontstane kolonies overgestempeld op 2 nieuwe
0 0platen. De ene plaat is bebroed bij 30 C, de andere bij 45 C.

Dit stempelen is als volgt gebeurd: Een groot aantal (ong. 80) fluwelen
lapjes zijn 20 mm. gesteriliseerd in een hoge druk pan bij 121°C.

Deze lapjes zijn zô groot, dat ze om de dop van een pietkoker passen

en goed vastgehouden kunnen worden. De dop met het lapje past precies

in de petrischaal. Op deze manier kunnen de kolonies van een plaat

overgebracht worden op meerdere andere platen, waarbij de kolonies

steeds in hetzelfde patroon liggen.

Door de twee replica platen bij verschillende temperaturen (30 en
450)

te bebroeden, kunnen thermosensitjeve mutanten opgespoord worden. Ge—

muteerde bacterin zullen ni. bij 30°C wel kolonies te zien geven,

bij 45°c niet. Bacterin die niet gemuteerd zijn groeien bij beide

t emperaturen.

Dus bijv.: origineel replica I replica II

30° 45°

/

.4

In dit voorbeeld zijn de no's 3,5, en 7 dus mutanten.



—11—
0

Nu kan het natuurlijk zijn dat de kolonies bij 1+5 niet groeien omdat

ze niet goed overgestemped zijn. Daarom wordt m.b.v. een entoog wat

van de kolonies die bij 500 te zien zijn overgent op een nieuwe plaat.

IJeze wordt weer een nacht bij 45°c bebroed. Wanneer er ook flu geen

kolonievorming is opgetreden is het zeker dat deze bacterin mutanten

zijfl.

Behalve dat deze procedure met UVBRec is uitgevoerd, is het ook gedaan
+met Bac. subtilis UVP en UVR (wild stam).

Nadat ervaring en resultaten m.b.t. NTG zijn verkregen is begonnen met

de stof in kwestie, styreendibromide.

Allereerst is een hoeveelheid styreendibromide gesteriliseerd, Dit is

op 2 manieren gedaan. In de hoge druk pan 20 mm. bij 1210, en door

een membraanfilter met een poriewijdte van 0,2 urn. Dit laatste om de

mogelijke invloed van hoge temperatuur op styreendibromide ongedaan te

maken.

Nu is er een verdunningsreeks gemaakt in water. Dit brengt de nodige

problemen met zich omdat styreendibromide volledig onoplosbaar is in

water. M.b.v. deze verdunningsreeks is nu eerst bepaald welke concen—

tratie de meest geschikte is om mee te werken. Dit is die concentratie

waarbij juist voldoende bacterin overleven om goed mee te kunnen werken.

Deze concentratie bleek 1000,ugr/ml. te zijn. Doch, een paar experimen—

ten zijn ook met 100 en 500,ugr/ml uitgevoerd. De resultaten hiervan

zijn ook weergegeven.

Be werkwijze is verder precies dezelfde als bij NTG 1k zal dit dan ook

niet nog eens opsommen. Vanwege de onolosbaarheid van styreendibromide

in water, is de cultuur steeds op een magneetroerder in de broedstoof

gezet, om een zo'n homogeen mogelijke verdeling te krijgen.

Styreendibrornide is onderzocht met Bacillis subtilis UVRRec. Daarnaast

is ook nog een paar keer de UVR stam gebruikt. Het onderzoek is in

duplo uitgevoerd.

Tenslotte is getracht het percentage mutaties te bepalen wanneer de

cultuur aan UV—straling wordt blootgesteld bij-verschillende belichtings-

tijden. Dit met het doel om uiteindelijk het evt. gevonden percentage

mutaties bij styreendibromide in een bepaalde hoeveelheid UV—licht uit

te drukken. Hiertoe is een volgroeide overnachtingscultuur van Bacillus

subtilis UVRThec ongeveer 5x verdund. Van deze verdunde cultuur is in

zeven petrischalen 10 ml gepipetteerd. Deze petrischalen zijn gedurende

bepaalde tijden opn-gezet onder een UV lamp, bij 254 nm. Be tijden waren:

0,1,2,4,7,10 en 15 seconden.

Hierna zijn de retrischalen nog eens 3 uur bij 30°C geplaatst, om enige

groei te laten optreden. De mutanten zijn op dezelfde manier gescoord als

eerder is beschreven. Dus eerst een verdunningsreeks maken, dan de ge—
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schikte verdunning iii lO—voud uitspatelen. Tenslotte de kolonies over—

stempelen en bebroeden bij 30 en
450w

esu1taten:

Test op de rnutageniteit v.n i—methy1—N—nitro—nitrosoguanidine

,ngr/ml

5 )lgr/ml
10 pgr/ml

10 )xgr/ml

10 pgr/rnl

UVRThec

UVR Rec

UV

UVRThec

UVR

6oo

300

200

1400

200

aantal mutanten

11

15

0

60

2

percentage

1,83

0

4,2

1

Onderzoek naar de mutageniteit van styreendibromide

Resultaat van de UV—bestraling:

0 seconden

1 seconde

2 sec.

1+ sec.
7 sec.
10 sec.

15 sec.

800

170

8oo

6oo
1+00

72

1700

1

2

2

11

0

24

perc entage

0,12

1,17

0,25

0,67

2,75
0

1,41

Concentratie bacteriestarn aantal:getelde kolonies

Concentratie bacteriestam manier van

steriliseren

aantal ge-

telde kolonie S

500 ,pgr/ml

500 ,ugr/m1

500 ,pgr/ml

1000 )lgr/ml

500 ,ugr/ml

100 pgr/ml

1000 ,ugr/ml

1000 ,ugr/ml

aantal

mutanten

UVR

UVR

UVRThec

UVRThec

UV RThe c -

UVRRec

UVRRec

UV RTh e c -

percentage

mutanten

drukpan

membraan

drukpan

drukpan

membraan

membraan

drukpan

membraan

42

22

1300

700

1500

1100

1+00

200

0

0

2

9

3

7

8

0

0
0,15

1,29

0,26

0,27
1,75

L1.

Tijd van bestraling aantal getelde kolonies aantal mutanten

In grafiek:
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,nclusie:
Op grond van deze resultaten kan, voorzichtig, geconcludeerd worden dat

styreendibromide enigszins mutageen is. In zoverre kan de hypothese aan—

genomen worden. Maar het gevonden percentage mutanten is zo gering, dat

het niet schadelijk is.
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Discussie:

Zoals hierboven reeds staat kan deze conclusie alleen op grond van

deze resultaten, en dan flog heel voorzichtig getrokken worden. Er worden

kleine hoeveeiheden mutanten gevonden. Dit moet veroorzaakt worden door

een zekere mutagenQwerking van styreendibromide, want als er geen

mutagene stof aanwezig is, verwachten we ook geen mutanten aan te

treffen.

1'iaar de resultaten zijn op geen enkele manier met elkaar te vergelijken.

Verwacht mag worden dat bij n bepaalde concentratie steeds ongeveer

hetzelfde percentage mutanten gevonden wordt. Dit is hier absoluut

niet het geval. 1k denk dat dit vooral een gevolg is van het felt dat

het erg moeilijk is de juiste concentratie precies te bereiden. tyreen—

dibromide is ni. absoluut onoplosbaar in water of alcohol. 1k heb ge—

probeerd de verdunningen zo goed mogelijk te maken, door funk te

schudden op de Retsch—mixer. iaar dit is natuurlijk een erg omslachtige

en onnauwkeurige manier van werken. Hierdoor zal de concentratie noolt

helemaal goed geweest kunnen zijn.

Verder is het aantal keren dat het experiment is uitgevoerd gering.

Het zou vaker gedaan rnoeten worden met meer kolonies om meer betrouw—

bare resultaten te krijgen.

Het is allerminst zeker dat deze resultaten die voor DNA van bacterin

gelden, ook zonder mer gelden voor menselijk DNA, waar het onderzoek

uiteindelijk om gaat. Het onderzoek zou daarom nog eens met bijv. een

cultuur van muizencellen gedaan kunnen worden,

ilet de resultaten van de UV—bestraling ican niets gedaan worden. Volgens

de theorie mag verwacht worden dat het percentage mutanten constant

toeneemt met toenemende bestralingstijd. Hie±' wordt niets van gevonden.

'Jaar deze vreemde resultaten door veroorzaakt zijn, is mij geheel on-.

duidelijk. Bovendien is van deze lamp de hoeveelheid energie die hij

uitstraalt niet bekend.

De resultaten die gevonden zijn bij de test o—de mutageniteit van NTG,

duiden aan dat de UVRRec stam goed werkt. Deze stam geeft het hoogste

percentage mutanten te zien. De VI( stam die alleen het excisie herstel

systeem mist, geeft minder mutaties te zien, terwiji UVR+, de wild stam,

helemaal geen mutaties te zien geeft.
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