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In slechts enkele gevallen is ht mogelijlc oia in de
intrphase kern chroinsoen to zien en to bestuderen Hot ineest
geschikte object hiervoor zijn wel de reuzenchronooen in de cellen
van do Diptora larven. Ze komen voQr in verschillende wee±'sels
zoals darmkanaal, spieren, tracheeen en sommige zenuwweefsels
En speekselklieren.

Na de ontdekkng van de reuzenchronosomen in 1881
door Balbiani bij Chirononus plunosus heeft het een lange tijd
geduurd voordat do ware natuur ervan onderzocht word.

In 1933 gebriikten Heitz en Bauor bij bun onderoe—
kingen aan Bibio hortulanus de aceto—carnijn squash en ontdekten
daarbij dat hot hier ging on zeer stork vergrote chromosom
In hetzelfdo jaar onderzocht Fainter net do aceto—carinijn squa:sh
de speekselkiioren van Drosophila melanogaster, en van tot de—
zelfde conelueios. Tevns vestigde hij or de aandacht op dat er
eon grote ovoreenkomst is tussen de genetische cross—over
kaarten en de cytologische bouw van hot x—chronosoom.

In hot kort kan do structuur van de reuzenohrcmos:men
geformuleerd worden als zeer iangg gepaarde chromosomen die los—
jes oni elkaar heen g:wonden zjn en zodoende hot haploide aantal
vortonen. In vercheidon Diptera soorten zijn dan nog de proxima—
le chromosoom gedeelten samengovoegd tot bet z.g. chromocentrum.
In iedere arm treedt een karakterestiek schjven patroon op,dat
veroorzaakt wordt door sen verchi1 in D.N.A. gehalte. Deze werden
door Heitz de euchromatische delen genoemd. Be horizontal diffe—
rentiatie is hot eerst door Kosroff(1930) gezien als de uitdrukking
vn do lineaire genen rangschikking. Net chromocentrum wordt
volgons Heitz gvormd door samenveging van do heterochrcmatische
delen, en daaroin hot heterochromabisch dod genoenid.

A Euchromatisch deel dor reusonchromosmen

Be arinon hebben een cylindrische von en vertonen
een gevarioerd aantal longitudinale— of :iirta1vorrnige strepingen
in gestrskte toostand. Deze strepingen geven op bet eerste go—
zicht steun aan do polytanie hypothese.

Onderzoekingen van Hertskowitsch(1952) met elec tro—
nenmicroscoop aan ongostrekte chromosomn kondon ecbter gen
longitudinalo stroping aantonon. Deze streping wordt alleen
zichtbaar 'oj gestrekte chromosomen of als de kernen gefixeerd
worden net azijnzuur. Faese en Baker(1942) vondon met hun elec—
trononmicroecopisch onderzuek wel een draadvormige vorbinding
tussen twen banden. D'Angelo heeft met micromanipulaties doze
draadvormigo verbindingen wol aangetoond. Deze situatie vertoont
overeenkonist net de nitotische spoelfiguur. Ok bier is :eet
1ctronomnicroscoop geen evidontie voor. Met polariesatiemicros—
'36 echter wel een duide1ke aanwjzing voor hot bostaan van
do spool±'iguur.
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Als deze longitudinale streping alleen. maarstress

1ines waren, zoals Metve.ronderstelt, dan zou men er
verwaehterj. dat ze evenwijdig liepen aan die as van die arm•
Door onderzoekingen van Beeran (1952a) is wel diuidelijk
bewezen dat deze TTdradeat' een spiraalvormig verloop hebben.

Ret karakteresti eke bandienpatroon vinditzin oorzaak
in ee afwisselende eoncentratian D.N.A. Dit is gevondien
door Casperson met zijn ultraviolet absorptie spectrophoto—
mT:±kiTx metrisehe methode.

Deze band en worden opgevat als aggregaat chromomeren
In. het begin dacbt men dat die raden, die ch.romonernata,

peripheer orn een achromatische as tiepen. Echter toonde
Baner in 1936 zeer duidelijk aan dat bet schijvea waren
en geela ringen.

Heitz en Bauer (1933) toond.en die D.N.A. aan in die
band en do or d e F euig en r ea c ti e en vond en t ev ens e en zwakk e

reactie in de delen tussen de bandien.Uit die onderzoekingen
van Painter en ri±ien (1937) bleek diuideiijk dat die band en
opgebouwd zijn iiit chromomeren, De dikke banden kunnen. bij
bet strekken gescheiden worden in verscbeidene kleinere.
Deze samengesteide bouw blijkt ook duidelijk uit bet elee-
troneainicroscopisch oaderzoek van Hertskowitsch (1952) en
Paese en Baker(1949). Ult hun Thto's bi±jkt zeer diuideiijk
dat die banden opgebouw zijn tilt tairijke granula's. Ook
in de gebiede. tusen de band en vindit men. granula's. Paese
en. Bak er gaan z el fs z a v er dat z e V erondi er st eli en da t di e

ki em e granul a' s w el e ens d e g en en kumn en w ez en.

B. Heteroch.romatisch chromocentrtun.
Over die struettiur van bet chromoc entruu4is z eer lange

tijd gewerkt en versohillende onderzoekers bebben zich hi-
mee bezig gehoudlen.

In. (19333 on.derzocht Eeitz die heteroch.romatische delen
van die mitotisehe chromosomen an vond dat deze deieia minder
genen bevatten dan die euchromatisch delen van dezel±'de

I erigte.

In 1934 vergeleek Heitz die hoeveelheid hetrocIiromat'.
in die reazenchromosomen met die hoeveelheidi in de mitotische
chromosonien en vond dat dez e ho eveelbedien ni et over eensten-
denHij nam daardoor twee soorten heterochromatine aan n.i.

dv-.. en het ero chronia tine.
_heterochromatifle He-b compacte middien gedi eelte van bet

chromocentr12n4at overeerikomt met bet heterocliromatine in
die mitotische chroiaosomen
/3.- beterochromatine Dit is onherkenbaar in die mitotisehe

&bromosoineri, maar groeita in grootte tesamen

met die eachromatische delen. Heitz o&tdekte geen bandienstru-
tuur noah in die ck — noah in de(-heterochromatine.

In 193 beschreef Pajnter he-b he-b erocbromatisehe dieel
di er r euz enchroino som en ais een amorphe massa van. chroma-
tisch materiaal waarin ieder cliromosoom met een kieur-
loze draadi verankerd is Koller besehree± bet als een
,wadifferentiated mana



De onderzoekingen. van H.Bauer(l936) aan de r1zenchromosomen
van Chironomiden toonden wel een bandenpatroon can in. het he-
terochromatiscb chroniocentrum. De ch.romosocen bestaan in him
heterochromatiscbe delen uit evenveel chromonemata als in
hun euchrornatiscbe delen. Het verschil ligt in de structuur
van d e enk el e chr omom er en. D e he tero chr omomr en h ebb en e en
chromatisch onahulsel met een achroniatische kern. Het chroinocen—
t.rum zou te verkiar en zijn als een sam envo eging van all e hete-
rochromomeren. Voor ieder chromonia is den can te nnen een
groot aantal aebter elkaar gerangschikte heterocliromomeren.
In de cliromosomen armnen fte euch.romatische delen, zijn de eu—
cliromomeren tot sehijven samengevoegd. J)eorming van het chro-
mocentrum zou berusten op een spesifi&e atractie van bepalde
heterochromatische chromosomen. delen. Over iie card van deze
a'tractie is nog niets bekend.

Onderzoekingen van rokofj eva en Belgovskaja(195) toon-
den ook can dat het chromocentruin wel een structuur heeft, en
wel van chromonEnata en chromomeren. nun verklaring voor het
optreden van het chromocentrum zo z e in d e aanname dat ci-
le proximale delen der chromosomen, die tezamen bet chroniocen-
trum vormen, homologe genen bezitten. De atractiekracht zou
dan de uitdrukking zijn van de aantrekbing van al deze homolo-
ge genen.

bauer(i936)zit de vereniging tot chromocentrurn meer ala
uitdrukking van een aantrekking tussen niet homologe genen.

ou,isen enketz(1938) onderzochten e z.g. Truffed regions"
van de reuzenchromosomen. Lu noen deze delen heterochromatjsch

omdat de structuu.r van de nicest uitgesprokenruffed regions"
zeer sterk geiijkt up die van het chromocentrum. Deze ,1puffed
regionsTT zouden ontstaan door toevoeging van acliromatisch mate-riaal, terwiji de totale hoeveelheid. chromatiach materiaal ge-
lijk blijft, net versehil tussen heteroehroniatine en euchroma-
tine is voigens hen meer:11o±' degree rather than of kind" Ver-
sehil in kleurbaarheid wordt niet veroorzaakt door verschillen
in ho eveelheden chromatisch materiaci,maar door verschillen—
de opeenhoping van achromatisch materiaai, dat dan tot gevolg
beeft ee mm of meer uitgesproken verstoring van e normale
a true tuur,

De termen betero- en. euehromatine werden dikwijis verklaard
orn aan te duiden dat bet versciil in :leurbaarheid veroorzaakt
wor&t door verschiiien in D.N.A. gehaite. Dc termen heteropyc-
nose of heterochromasy, die de nadruk leggen op verschillen in
dc verschijningsvorm van het cliromatine, schijnen in dit verband
nicer gerechtvaardigd dan hetero- ei. euchromatine, dat doet ver-
ondersteilen dat er twee substantieTs zijn.

C. Thevrieen omtrent dc speekseiklierchromosonien.
Dc polytanie hypotbese, die zegt dat s:eekselklier chromo—

somen iangger ekte ui t eikaar ontstane butid els I d enti eke chromo—
somen zijn., is bet eert naar voren gebracbt door Bauer(19"5)
bij onerzoek can dc reuzenchromosomen van Ubironomiden.
Deze theorie is door verschillende onderzoekers aangevailen.

1 Metz mankte in bet beging be:waar tegen dc opvatting dat dc
fibrillen dc kieinste elenenten aren,daar in e rustene kernoc chromosomen niet zichtbaar zijn



Lit bezwaar is echter weerlegd door Bauer(1938). In de voedings-
cellen van Musciden treden reuzenchromosomen op die bij verere
ontwikkeling uiteenvallen in z.g. staa±'eschromosomen,He-t aantal
van i ez e staa±j eschromosomen is veel groter dan e zichtbar e
lengte fibrillen. Lit wijst crop dat de fibrillen flog een submi-
croscopische bouw hebben.

u stelt Metz zijn 11alveolairet1 theorie op die zegt dat d e
zichtbare structuur zijn ooraak niet vindt in een fibrillenb
maar in de z.g. schromatische droplets in de vorm vn een raat.
In de wanden van dezeTd lopen de chromonemata ale een
ongevormd netwerk, ze -stisch en daarom kunnen .e togen-
over spaxiningen geen elgen structuur vormen. Tussen deze roD-
1 ets" &±' alveoli, zou het cioms tine liggen dat d.e band en vormt.
i.lle gegevens omtrent een zichtbare fibrillen bouv houdt Metz
voor arte±'acten o± TTes lines.

Painter . Grif±'en(l937)Bij de ontwikkelingde grootte toe—
name Ierlieen te danen aan een deling der chromonemata, maar
het meest oan de hypertrophy der chromomeren, De chromomeren zou-
den bestaan lilt een buitenlaag van chromatine en de kern uit ach'o-
matisch materiaal. De tóname van het aantal en grootte der chromo—
meren is een werkelijk groeiproces, waarbij d4cors;ronkelijke
chromomerien gedupliceerd wordet4 zonder dat ze een zichtbare de-
ling onderga.n.

Kodani( 1942) De reuzenchromosomen bestaan slechts uit vierchromfia die op de plaatsen der schijven zeer sterk omelkaar
heen gewonden zijn. Deze schijven bestaan uit de cbromon&uata met
daaraan gehecht de klompj es nucleinezuur. Dc plaatsen tussen e
schijven bestaan uit de vier chromonemata die sterk gezuolien zin
De fibrillen zouden een weerspiegeling zijn van de micellen bouw
der chromonemata.

hiss en Crouse. De rezenchiornosomen zouden bestean uit can
biindel gelijk kleurbare chromonemata die op bepaalde rlsatsen ge-
spiraliseerd blijven. Vaar de terugloende windingen e1kar over-
lappen zouden diè schijven ontstaan. Dc groei van de chromosomen
zou een werkelijke gro ci in de lengte van de chromonemata zijn.

Kosswig en Sengun(l947) Zlj hebben de zg. 71blckchen" hy-
poth.DauBe1e spiraal der beide homologen gaan zeer sterk
paren ,zodat bij verdere ontwikkeling deze spiraal microscopisch
a wordt, die verder in lengte en breedte groett. 4-t-- Na dit
spiraal stadium breekt deze in zeer \reel stiikjes en deze kielne
splraalstukjes worden de die in de reuzenchromo-
somen te zien zijn als de schijven. Iussen deze schi3ven wordt
nu achromatisch afgezet.

Darlin&ton( 1949). Reeds in het mitotische chromosoom' all e
chromonemata aanwezig in de vorm van polypeptiden ketens. Bij de
groei zouden we T,anschwelleflde polypeptiden ketens krijgen en de
D.N.A. is een product van deze ketens.

Daar van deze theorieen geen een bevredigde, begonnen Beer-
man(l95) en Bauer en Beerman( 1952) een onderzoek aan de reuzen-
chromosomen van Chironomus, DT wel het meest uitgebreidr euz en-
chroiiosoom oriderzo ek is geweest.

Uit hun onderzoekingen werd de polytanie hypo these bevetgd..
In de vroege ontwikkeling par en de beide homologen en komen den L'v
het spiraal stadium. Ze groeien nu in de breedte door deling
der oorspronkelijke chromonemat en in de lengte oor uitspreiding
van deze dunne chromonemat., Gedurende hun ontikke1ing passeren
ze het z.g. meander stadium, waarin het chromosoom vervormd wordt
door een reeks van horizontale afplattingen die elkaar oner



rcchte hoeken a±wisse1en. Na dit meander stadium krijgen we het
cylindrisch eindstadium.

In dezelfde studie vergeleken ze ook het banden rtroon in
de verschillende weefsels. Hierover was reeds meningsversehil ant—
s taan.

.Pavan en Breuer(1952).Zij onderzochten de reuzenchromoscrnen
in versehillende wee±seis van Rhynchosciara en vonden dat het
bandenatroon ic entiek as in de verchi1lend e weese1s.

Ko sswig en engun( 19 7) Hun ond. erzo eking en aan larv en van
Chironomus thununi gave.ri. bet tegendeel te zin. Lij vonden een
verschil in bandenpatroon tussen de verschillende weefeels. Hun
verkiaring hiervoox' sluit can bil de theorie van Hiss en Crouse.
Ret scbijvenatroon wordt veroorzaakt door de spiralisatie van de
chronaonnata. Nu zou de mate van spiralisatie e±'hangen van de
weeiselspeeifiteit. Ret verschil in bandenpatroo.t. zou due een ge—
vole zijn van versehillende spiralisatie, aThankelijk van het
weels elwarin het b etr e±ende r euz enchromosoom voorkomt.

De onderzoekingen van Beerman en Bauer en Beerman hebben
zeer dide1ijk aangetoond. dat er geeri ±±x± verschillen zijn
tussen bet bandenpatroon in de verscbillende weefsels.

Beerman(1952a) heeft ook onderzoekingen verricht over e
Balbiani ring. De oudste onderzoekers o.a. lverdes, zagen de -Bal-
biani ring als aebromatiseh materiaal dt uitgaat van de chromo-
nemeta. ou1sen en Metz vergelijken. de Balbiani ring mt een war-
teistelsel met zi.jwortels. Bauer en Beerman verklaren de Balbiani
ring als een splitsing van het reuzenebromosoom in hun dunste fi—
brillen. 06k deze dunste zichtbare ±ibrillen bleken nog een ban-
den structuur te hebben. Net is due niet een vertakking zoals
Metz beweert, maar een splitsing in steeds fijnere eenheden.
De structuur van de Balbiani ring wordt dan oak gebruikt als een
zeer st'k argu.meni. voor de polytanie hypo these.

Men veronderstelt dat de Balbiani ring een olaats is met ean
hoge physiologische activiteit. Nun struetuur versohilt in een
weelsel van eel tot eel zeer weinig, eehter tussen verschillende
weeisels is een duidelijk versehil in structuiir zichtbaar.

Tegenwoordig wordt de polytanie bypothese door de meeste on—
dersoekers aangenomen als de juiste. De reuzenchromosomen sun us
biindels iedentieke cbromosomen, die door deling uil elkeer zjn
onssta.an, zonder dat de chromosomen uiteenx'ijken.

Dit versehijnsel komt zeer veel voor. Niet alleen in het d.i
rearijk, maar oak in bet plantenrijk. Men noemt dit MIIOSE(
Endomitose is de deling van de chromosomen sander vorming van de
spoelfigaur. Ret gevoig is can kern met een verdubbeld of een veel-
voud van bet chromosomen aantal,

renals Geitler, net oak D'Amata(1951) can dat endornitose
iets te maJen heeft met weefseldifferentiatie. De onderzoekingen
van M.Grell(l946a) over de endomitose in de achterderm van Oulex,
is ee.n ergument ervoo. Tat aan de metamorfose yen de larve van
Culex ziet men niets bijzonders aan de kernen in de achterdarm.
Gedurende de metamor±'ose treden plots cling delingen op die erop ,
wijzen dat deze kernenpolyp1oid zijnx, en wel tot een polyploidy
van 64. Deze polyploid is ontstaan door endornitose. J3ij de meta—
morfose treden flu de z.g. somatisehe reducti op, die uiteindelijk
kernen ge die tetra- of octoploid zijn. Bij een verandering
van physiologische omstandigheden vervalt deze haag volyploide tra
tot legere waarden. Dit zou wijzen op een verband tussen endopo-
lyploidie en orgeanvorming.

bet lact zich oak vermo eden dat de haag rolyploide cellen van



d e ap eekselkli er en in verbinding s taan met d. e functj e vn de z eeracti eve klierceilen.
De functnele betekenis van endoniltose kan hierin ligen,dat deze deling het arbeidsrbytme van de eel minder stoort dan ae

normale mitose. Boveadi en kan de vorming van dez e grote kernen,die de genen in veelvoud. bezitten, een bijzondere physiologjschebet&enjs hbbe.
ii

VRAAGS TELLIMG/

Ret onderzoek dat door mij gedaan is op het sen. lab. betrof
het robie der reiatie tussen endomitose en ':eefseldiffereatjatieDe vraagsteiing van nun onderzo kan in het kort ais volgtge±ormuieerd worden: Iser in de speekselkiieren een tof die -ze endomitose induceer*P

3 MA TIA EL M EiO DI ]K.

On d. vratefljng voor onderzo& toegankelijk te makenIs er met sap van speekselk-ijeren ix de mito-
se van de worteltoppen van de ui. ook jets e induceren.

Aangezien Drosophila larvea zulke klein.e ;eekseik1jeren
hebben, werd gezocht naar sen Diptera larve met grote spesel—kileren en die gakkeiijk te kweken wasp Een zeer geschikte lar-
ye bleek de iarve te zijn van de kamervlieg( Musea domestica).
De vii egen kreeg ik van het ooi. iab.,ea hield ze in houten kooi—
tjes die aan d.rie kanten bedekt waren met gaas en aan d.e voorkant
een giasplaat die versehoven. kn worden.

De vii egen die ik kreeg waren nog niet geslachtsrjjp en het
duurd e enige tij d voordat z e ei er en begonnen te 1 egg en. e w er-
den gehoudeta in sen thermostatenkast bij 23 ?. 24CC, en ze rerengevord. met een mengsei van:

sulk er ± m elkpo ed er + g stpo ed. er
2 del en 1 deel deel

2iis de vii egen geslaehtsrjjp warea werd in he-b kooitje voor48 uur sen bakj e met geweekt hondenbrood. gezet, waarin ze dan hunei er en i egd en. Na ong ev e er 24 uur kwanien d ez e ei er en ui t. Als delarven wat grote.r werden, werden ze verdeeld over 5 pot-ben met
geweekt hondenbroo(j Na ongeveer 5 dagen in deze potben gezebente hebben waren de iarveri op hun grootst en kiaar voor de proef.Aile larven werdeh e'n voor éa gepakt, en d.e speekseiklj ereneruit gehaaid. en gedaan in een Ringer opiossing. (6,Sgr.NaCl, 0,2gr.KCi, o,2gr.CaCi, o,igr.NaHCO,. Dit op 1 1. acue dest;,)

Als voido ends speekseikii een verzameid war en, werd en zealien ged.aan in eea nylon doekje en funk overspo-ben met aqua 9esb,on de Ringer opi. weg te spoelen. Daarna werdn ze geperst door
een dubbel gevouwen nylon doeke en he-b sap gesebud met uitgekooktzand. Hierna werd he-b geheel gefiitreerdzo er eileen near sap
over bieef. Van dit sap werden verschlllende concentraties giaakt,

Mu w er d en o p di t sap ui en g epi aa b s-b. Van b evor en. war en ez e
deze uien op water gezet on wortels te krijgen. Als de wortels



ongeveer 4 tot 5 cia. waren weren ze gebruikt voor e poef,
In het totaal werden door mij 4 proefseries gedaan met ve.r-schillende hoeveelheden speéIselkljeren,

Proef 1. Aajatal gedode larven. 1166,
2 50
3 ±650

4 200,
De worteltoppen weren in proe± 1 geplaatst op 4 versehillen-de conc, n. 1. x, *. Na 2uur, 4u., 6u.,, en4u, werdenenige worteltoppen afges..èden en gedaan in randolph, Van deze wor-

teltoppen werden zowel squashes ale coupes (10 tU- )gnaakt.
De andere pro even werden op analoge manier gedaan.11e preparaten. werden gekleard met bas. fuchsine. Verder werdenno g enk el e pr epara ten. g ekl eiir m et e en. dubb elki eur ± ng n. 1. zuur

azuur eta zuur fuchsine. Na de Droef werden. de lii en weer op wetergezet.

4 WAARNjINGt'T

Een vergelijking tussen de mitosen van de normals wortelt.op-
pea en die ,die op het perssap gestaan hebben, gaf geen verechil.
In all ebei war en de mitosen normaal,
Echter b±j tellingen van het aantal delingen bleek dat in de or-
teltoppen die op het pe.rssap gestaan hadden eeia delingssto-o op-
tra d,

Net aa.ntal delingen wordt uitgedrukt in de z.n, mitotieche
frequentie, D.i. het quotient van het aantal delingen en het aan-
tal kernen. in de wortel top.
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De andere ro even gaven precies hetze1Ide bee1 te zien.
iadat de uien weer op water geplaatst weren ,begonnen e ortels
w e er t e gr o ei en. Ji et bi e ek flu da t na ong eve er 6 da g en e ro r t el s

die op de cone. gestaan haden, dikke knobbels vertoonden. 2e
ontstonden op die pleatsen die tijdens de pro ef het groeimeristen
was. Deze knobbels werden onderzocht en het bleek dat het een. me—ristatisch wee±'sel bevatte, waarin e delingen volkomen normasi
war en.

Ianta1 kernen antal delingen Mite frequeti e
n. 1. 681 71 10,4

2. 994 95 9,5b
3. 1567 171 1O,9&

Ook in de andere pr'oe±'series traden deze knobbels op. Deze
meristematiscbe wee±'sels zijn het begin van een zijwortel. Dezen
ontstaan n.1. op precies dezelf'de manier in het pericenbium en
groeien. naar de peri±'erie toe terwiji ze het schorsweei'sel opzij
druJk en.

Ut onze waarnemingen bleek dat de worteltoppen die op de
cone. gestaan badden, een delingsstop optrad zonder dat er
veel kernen. pycnotisch werden.
In de andere worteltoppen van de andereproeven traden ook delings-
stoppen op, maar hier was steeds het pereentage pyenose vrij hoog.
her kwamen ook wel meristemenvoor, maar lang niet zulke mooie.

De dubbelkleuring die gebruikt werd, kleurde zowel de chromo-
someri (blauw). als de nucleolus (rood).
Ret bleek dat in. de behandelde worteltoppen de nucleolus zich niet
anders gedroeg dan de nucleolus in de contr6les.
Ook de squash preparaten, die behandeld war en met - broom neph-
taleen, gaven steeds 16 chromosomen te zien in de behandelde wor-

teltoppen. 00k trden geen versehillen op in de getallen verhou-
dingen tussen de diverse stadia in de mitotische delingen.

5 CONCLUSIE

Uit mijn waarnemingen kan de conclusie getrokken word en
dat een delingsstop een ccl, 0±' meerdere celLen, het vermogen
laat zich te delet. en zodoende een zijwortelvorm'.

DE waarncningen hebben geen aanwijzing gegeven voor het be-
staan van een sto±' die de polytanie veroorzaakt. Dit behoe±'t nog
niet te zegen dat deze polytanie niet veroorzaakt wordt door

een sto±', of een eompl van sto±'±'en,in de speekselklieren.
Ret is mogelijk dat deze stof niet opgenomeri wordt door de wor—
teltoppen. of, als ze wel opgenmen wordt, Man de physiolo-

gische samenstelling van de plantencel wel zodanig zijn, dat hij
hierop geen werking ken uitoefenen.

In het probleem van de relatie tussen EndomitosB en ee±'sel-

differentiatie is nog een punt waarop geen antwoord gege&en Man

worden. N.l. wat is de oorzaak en wat ic gevolg;
Is de polytanie een gevolg van het ±'eit dat het in de speeksel-

klieren voorkomt Met andere woorden, ontstaan de reuzenehromo—
somen onder invlo ed van de speci±'i eke pbysiologische toestand

van de speekselklierefl? 0±' wordt juist door het bestaan van deze
polytanie bet wee±'sel, waarin deze reuzenchromosoen voorkomen,

tot speekse1klier'
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