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Hoofdstuk I: Inlelding.

Do spiutinijt, Tetranychus urticae Koch, brongt vool sohade too aan

,...... wilds, zowel. ala kultunrgewasson. In ens 1andcrecyPetranychus

voora]. in do glastuinbeuw meoilijk to bostrijdon plagon (o.a. op komkommor).

Do schado aan do plant woflt towooggobraoht deordat do mijt zi jn mend-

delon in hot Mad steokt en vervolgons do inheud van do coUon opzuigt.

Hierdoor wordt hot assimilerond epperviak van hot blad vorkloind en do

verdamping vorgroot. (i). Mn do spintmljt wordt voel ondorseok vorricht,

endormoor gerioht op eon offeictievo bostrijding. Dit laatsto is veer do

tuinbouw van greet oconemisoh bolang.

T. urticao behoort tot do oNe dor Marl, do endorerdo 'Prembidifer-

mon (Routor), do fwnilie Totranyohida. (Derrna'tiou) on bet goslacht

Totrunyobus (Dufour) (1).

P. urtioao is arrheneteek parthonegonotisob. Dat wit zoggen, dat nit

do onbovruohto oioron haple'Pdo msnnotjos, on ult do bovruchto oioron di-

ploYdo vreuwtjos entstaan. Hot haplo!do aantal chromesomon is drio. Do

chromesemen zijn belokinotisob. Hiordeor on deer hot lago santa] chrome-

fl. semen, loont P. u.rticao ziob, ovonals onkolo aanvorwantoorganismon

bijzondor veer karyologisoh endorzoek. (1,3,4).

In do oi'oren van do spintmtjt zijn do kliovingsdolingen m.b.v. eon

storoobineoulair soot good to volgen. (2). Vanaf hot oi deorleept 'P. urti—

do velgendo stadia: 1. larvo, 2. yrntechrysalis, 3. Pretenymfo,

4. Deutoreohrysa].is, 5. Doutorenymfo, 6. Po].eieohrysalis on 7. adult.

Do ohrysalisstadia zijn enbewooglijk, do everigo bowoeglijk. Do lrsrvo

hooft sos peton, do evorige stadia aoht. A]lo bewooglijko stadia kunnon

spinnon. (i).

Door middul van chemical i&!n en ionisorende strn].lng kan men eon

greet aantai. vo rschil 1 ondo ehremosemai o afwi jkingon induce ron, zeal a frag-

mouton, ringon, bruggon onz. (5,7,12). Do aborratios kunnen in do oioren

van P. urtioae ep oonvoudigo wljzo wordon evorzion (lago aantal chremesemon),

on hun god rag is evor oen santa]. dolingon to velgon. GoYnducoerdo frag-

monten gaan n.l. niot vorinren, zea].s dat bij chremesemon met gelocali-

soerd centremoor hot geval. is. (3,4,6,8,9)

Waarschi jnlijk voroerzaakt do in dit endorzeok gobruikte R8ntgorstraling
eon "primairo losio", die efwel(in zichzeii)ka.n horstellen, ef via uitwis—
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soling met andera hrouklT].aklcen 1 eidt tot n.berrati as, Do vorming van aborra
I,jes is hot besto to verkiaron, als men ohromatide bosohonwt al s eon
enkolo oonhoid met eon dubbolo DNAho1ix, Eon prlmairo los:to moot den wor
don gozien ais eon en1ce1 dan wol dubbol draadshreuk in hot; DNA, of als eon
verandoring van eon of meor bason, welke (bason) vorvolgons wordon verwij
dord d,m,v, enzymati soho horsteiprocossen, Aherratios ontstann dan als
gevoig van do ak tivi toit van DNen.so, (herstelmoehuni smon)on DNIvropl ical;io (12)

Ann horstol van ohromosoomsohad.e bij organismon mot holoici notisoho
chromosomon is nog slechts wonig onderzook godaan. In hot onderhavige
onderzoek is hot gedrag van ohromosomalo afwijkingen, go5nduooord met
Rhntgonstral ing, gevolgd godurendo do eerste hi iovingsdoi ingon van do
oioron van T, urtioao,

Hoofdstuk 2: Matori aal on mothodon

Totran,ychns urtioao wordt gokwookt op jonge bononplanton (Phasooins
vulgaris, vane LolA dubbol o wit to zonder draad, )
Van (10 f1 ink aangotasto b].adoron wordon vrouwol ijko toioioohrysaiisson
gozooht, Doze zi jn gomakkoi ijk to horkonnon nan ho 1; felt, dat ze moos t
al wordon bezeL of bowaakt door adnito manno tjos, Do toioio' s wordon
ovorgozot op ovalo hladstukjos, die fnisgohoudon wordon op eon watton
hol in eon aluminium sohaaijo (singiun onituro), Hot goheol beyond ziob
In eon haic met ioiding'wator, (zieafh, i) Door road hot bl ads tnkjo eon

van watton op to trokkon, word voorkomon, dat do vronwtjos, oon
rnaal a! tgokomon , van hot bi ad af zoudon 1 open,

ovaal hI ads l;ukjo
wnJ van wat ton
'Nat to 111)01

al urn! ni umschaal tj o

water



Net werken met vrouwel. ijke telojo' s heeft het voordeel dat men later
onbevrucbto vrouwtjcs 1-rijgt, die slechts eieren leggen met het haplo-
cie aantal chromosomen, Per biaadje van twee tot vier em L werden onge

dertig n veroamold, 'lwoo Lot drie dagen na he L iii tkornen

van het adulte v:rouwtje hegint zij cioren to leggen,
On nu azoncleriijk heliande].hare eleron to verkrijgen., werri do

volgonde procedure gevolgd: Op eon zeer natte, stork afgeplatte waLten
bol in eon grote petrschaal ( 0 15 cm,) werden ong'eveer 40 kieine
biadstukjes gelegd in een spPraalvorm, (afb,2)
Op iodor bladstukje word vervoigens m,h,v,
eon penseel eon \rrouwtje geplaatst. Pen
dec-gel i jkc serie kan oncler eon stereo
miovoscoop zeer end (binnen twee nmin,)

vjordon afgedraaid Zodra geconstateo:rd

word, dat op eon bopaald blaadje ecu ci.
was gelegd, word het hotroffende vrouw-
tje toruggezet en hot biaadje over ge
p1 aatnt op eon andoro soortgolijke wat
tenbol , Pit laatste zonder hot ci aan to rakon. Zo konden op eenvoudige

wijzc, binnen enige uren, eon redelijko hooveelhe:id cieren worden vor-

zameld, ( 30) Do legtijd van ieder ci werd genotoerd,
leder ci. word daarna afzonderl ijk , op eon klein schaall;je met ecu

natgemaakte wattenprop, hestraaid met steeds 2000 R3ntgen,
Gegevens hen trn.1 ingeapparatnur spo.niri.ng 90 K V

sI;roomstorkte 2 maP,,,

filter: ] man, alurniniumfilter,
afstand van onderrand Icopo c-on ring: 1 0 mm,

Do hoeveelheid , per tijdseenheid is clan 1] ,2 R/s, zodat 59" bestrauld
moost wordon on 2000 P. toe to dienen.

Do hen traling vonci 11aaLs ?h 50, na het ] eger1 van bet ci , Pit beyond

zich op dat tijdstlp in dc meeste gevallen in do vroege in torfase von hot
twcecelllge stadium, some nog in do to] ofase van do cerste ki loving, No do
bestraling krogen do cieren do gelegenheici zich nop; enige tijd verder to
ont;wi kkel en, Ze worden gefixeerci in Carnoy (abs. alcoho] en I jsazi jn 3:] )



0]) eon van de volgenclo tijdstipi:en:
3 ,50 h 4 ,00 h me tatase tweeds ki isving

3 ,40 h 4,50 h metafase do ode kl ioving en

5,40 ii 5,50 h metafaso vierde Ic] ievng,
Bovengenoemde tijd stippen we rden bepaaid in een vooronderzoek, waarin do eleren
in hun ontwikkeling werden gevolgd, getekend en op versohillende tijclen ge-
fixeerd en geinuasht, Do temperatuur in do kaiser werd hierbij zoveel moge
I I jlc op 2324°C gehoudon, welke temperatuur bij hot gehelo onderzoek word
gehandhaafcl, aft, 3) t\ O _\

metafase 2 metafase 3L metafaso 4L.

ki, i eying, ki ieving, k]I eying,

Na eon fixatie van 5 tot 7 dagen werden do cieren gesquasht in ijzer-( I
haewatoxil ine—chi oraaihydraat;, volgeno Wittmann, Van a] ] e good gekieurde
en good zichtbaro inetafaneplaten word een tokoning gemaakt , Met behul p van

neil ocnlairmiorome ter wooden nile chromosomen gemeten , Do iengte word in
micrometer—eenhedon geno teerd , Zo ontstonden 53 tekeningen van tweeds ki inn

vingsmetafasen, 56 van derde ki levingome Lafasen , waarvan vole ale ixrrexi
n:ficonistig van dezelfdo bee traalde eel waron to hericeunen on 60 tekeningon

van vierde lclievingsmetafason, waarvcin or vole in 2, 3- of viortallen wa
non to pinatsen, Van enkelo preparaten werdon bovendien s gomaalct,

Do tekeningen, evenal s do foto' s en negatieven worden ale bi jiage 1)1 j di t
versl ag gevoegd.

Do tekeni rìgen werden ale voigt gokwantificoerd.:
Van leclere metafase word genoteerd:
]. , Hot ann Lal I osse elemonton , d , w • z du'i del ijk am ]. eel Iggenci herkenharu

chromosoinale ci. ementen

2 , Met ann ta] fragmeriten Doze werden gedef:inieerd ni s duidel 1 jk van hot
chroniosoom iosgeraukte del on, do ohromosooinres t iii et ineegerekenci,

3, He t santal vidpnte broukon, ci • w, z , bet aantal breuken dat zekor ieee U

tel ofaso 1

kI ievi ng.
tif ./

fr\I'(

(GfLfase van
intorfase 2
cell ig e tadium



Hebben pirutsgevonclen on het geregistreerd.e beeld to kri jgon,
4, Hot aanta1 polentiele brouken, (i.nsnoerngen, inceulcingon van eon

kant onz, )

5, Hetaanta] bescliad.i gdn chronosdiinon,

Verder werciexi nog enke le morfologieche bijzonderheclen gonoteerd, a] s

enkei e to inden , ringen onz

Do gogevens van bijeenborende tweeta] ion in do derde kI ievingc
netafase, aismede do gegevens van bijeenhorende twee, drie of vier
talien in do vierde kiiovingsmetafase worden gomicideid. Zo ontstonden
voor do dercle 1i, en VOOf do viercie ki:i.oviiig 18 gegevono omtront leder
aspokt, Do gegevens betreffencle loder a.spokt hinnen een kiievingsdoling
werten ovoneens gernidcieidDe :bovengonoemde gegevecs ci do gerniddoiden

beviuden z:ioh op tabell en die a] s b3 jiagon bi j dit verB] ag geiroegd wor
den,

Do g'egevens worden als voigt stats s t CCII verwo rkt:
1, Binnen iédei,e klievingsdeiing verden do correiaties tucson cle ver•

ccliii londe aspokten berokend nib ,v, do voigende formul e

(14)

De significantie van jedere gevonde correiatioco8fficient word
nagegaan met de formule

rVn
V t met n2 vrijheidsgraden (14)

t- r

2 , Van do gemiddeldon rni d.c uitkoms ton be treffonde eon aspekt binnen
eon k] levi ugedol ing wordon bi okdiagraininen gemaakt



3, Vervol gene word do corrolatie bopaa]d tucson d: vorsohi 11 ioiid
aspekton over do drle lcliovingsdoljngen. Dat wil seggen, dat

steeds do corrolatie word bepaald tussen twoe rjjtjos van do iii
punt 2 gonoemde gemiddeldon.

i. Tend otto word nagegaan, of' or Unseen do vorschiil leucle ki levi ngs
deli ngon signi ficante ye renderingoe U aantal ohromosomalo

afwljkingen optraden. Daar do gegovons hinnon eon k]ievingsd.eling
niot normani verdeel d waren, word gebruik geinaakt van eon para-
motervri je toetsingsmethode (i 5)

Do massa dot' chromosomen wei'ci brrnen lodero kliev1ngedc'iiriglngo
deed in: a) chromosomen condor evdento breuk togenover chr, mel;

een evidonte breuk,
h) chr, condor boschadgingon tegorlovor ohr, die vol ho

sohadi gd waren,

oh r • condor potoni;l e] breulc tegeriovor cbr, met (een)
potontic] e breuk(ori)

Ingedeold word in do volgendeechener's:
Chromosomon me chromosomon

_________

aspekt a zonder asp, a —
totaal aantol chrom,

iciloving x A B blj Iclieving it,

totaai can tal chroni,Id ioVing y D bij kllcvlng y,
— totnal aa.ntal totaa] aentol

chrom , mel; ao chrom , condor
pokl a, aspekt a,

Qetoetet word met do forniul e

V. N(IAD8CI - (15)

,t (A+B)Cc+))O+CX4)



Hoofdstuk , Rosul Lateri.

In vrijwel all e gero:i 3 treeidr: inetafasen kwamen in ruime mate ehromo-

condo afwijkirigen voor, Doze bestondon nit: hreukori, fragmenten, insnoo-
ringen (halve breuken) , en eulcele trarislocatios, I sochromotidon en ringen,
Do tekoningen van all e metafasen do .foto ' s , flegat]oven en do Labeil en met
all o gegovens bevinden zich ale bijiage bij dit verslag ochtor in de map,

1. Do correlaties tucson do versohil lende aspeic ten hinnen eon ki ieving,
d ,w ,z, : voor elke kI ievingsdel log afeonderl i k (tahel Ta, lb en Ic)
worden do correlatles herelcenci tucson steeds tweerijen gegevons,

a)Correlat;ies in do tvieede ki. ievingsdoliiig, (Tahel Ta, rijon von 5 gegevons)

r 0,741 losse ci em, fragm.
r 0,7742 fragm, ovid, hr.
r 0,1198losse elem, ovid, hr.
r 0,21104 bosch, chr,potont, ho,

0,0795 potent0 hr. fra.gm,

Significantie van doze gegevens; p' do kane, dat eon zo liege, of aug
hogere correlatie door toeval is ontstaan,

7,7181
tT 8,729 extreem sigoificante correl ati e: 4,ooi.

/,l01.
1,765

0569 goon slgnifioaiito correlatie,

b)Correi aties in do (lerde kl:i.evingsmetifase, (label Tb, vi jon van 31 gegevans)

0,947

= 0,852

0,799

r1 = 0,11111

r5 0,254



3ignificantie:

t 15,8B1
8,762 oxtrame an ficantie p0,00i

t2 7,160t 2,66 — waar;ohin1 tjlc gecoi'reieerci p0,04
t 1,141 geen corre1ate.
15

a) Correlaties in do 'vierde ki evingsraetafase. (tahel Ic, 18 gegevens)

rr 0,928
r2 0,961

r7 0,914

0,691

0,336

Sigrrificaritie

t 9,963

13,899 extreme significantie t( 0,001

I; 9,011

3,821 gn:iFcarit geoonr. p0,O0l
1,27 _' gonn correlatie,

t5

2, Vergelijkirig tussun de drie 1c1ievngsdn1.ingon,

a) iliertoc werdan oars L d ul tkomston van elic aspeic t b ones can
ki i cvi rig gemiddoid:

2° 2lIo1Tifl (2cvl.1 ,) k]J ovine; (4 u,) 4 ku evin;.ç (o c,)

ient, lease ei, 3,96 4,61 3,77

aarit, fragm, 1 ,9 1,76 1,07

aant, ev:id, hr. 2,00 2,45 1,32

aant 1)oterlt. hr. 0, 71 o, 66

aunt, beach, chr, 2,02 1,90 1.,



ann tal
p0 t(nt'e
I e hreio
kon,

0pnmnrkinç:

1 ozze elem. fraiii, 0,9085

r, fragin ovid, br, 0,9999

loose e1e,n, ev]cl,br 0,9118
bosch, chr, pot;. hr= 0,9972

s'5 po Uun I. br, fragin. 0, 7831

Over do waarde van bovongonoeinde correl ati Cs kan go twl st

worden, Signi Licnn ii e orvon ken ni n p t;oo tot

Sin norrol a tin tuosen twee nj Lje o van dx'iu go tall eli kan

nool t si piificant zijn. Signi ficantie word t namel ijk he
roikt tLIO I — C-o; Icr iii nstrut:ie: t 70, 705, (i)

b) Van doze gernicidelden worden do vol goode hlokdiagraininen go Le)cwnd

ann t al
losse
el omeritel

aantal wan Ia 1
cvi den tc
hreiiken

S

(Si (
C-''

awn tal
he SC Fi a

e) Do correlatios tus sen do ye rschi. iloiide bekeken aspekten, over do
drie k] I evingen , werden herokenci P ,rn ,v do in 2a goxiooinde genii d

del den,



d) Toetsing van de versohillen tussen de klievingen.

1.Evidente breuken.

20 klievingsmetafase: 159 chromosomen, waarvan 75 met evid. breuk.

,, 93 ,, ,, 54 ,, ,, ,,
,, 54 ,, ,., 17,75,, ,, ,,

t.
2° _3e

2,37 p > 0,05 :juist niet significant.

--

-4° 7,69 p < 0,01 :zeer significant.

--
—4 2,80 > 0,05 juist niet significant.

Opw: Vanwegri de extreem hoge corrolatie tussen do ibis aspekten:
evidente breuken, fragmenton en losse elementen onderling,
(RSult. Ta, b en c) is bij de berekening der significantie
van do versohillen tussen de klievingen sleohts van een van

deze gegevens gebruik gemaakt, en wel van de evidente breuken.
Zie ook hoofdstuk 4, tweede alinea.

2. Beschadigde chrcmosomen.

0
2 klievingsmetafase: 159 chromosomen, waarvan 107 beschadigd.

3e
,, 93 ,, ,, 59

40
54 ,, ,, 25,84

X
2e _3e

• 0,235 p>) 0,05 niet significant.

f3 ..4 a 2,79 p>0,05 juist niet significant.

.4° — 5,69 p0,Ol seer significant.

3. Pctentiele brtuk.a.

2° klievingsinetafase: 159 obromoscmen, waarvaz' 38 met pctentiele breuk.

93 ,, ,, 19,5 ,,

54 ,, ,, 9,58 ,,

-10-



0,015 vo].lconien insignificant,
0,07

Xt24ckbo 0,00

3, Verde r werden flog enkele mor'fol oginche bljzonderhedon geno beerd:

0 70 02 ki, metafase ki, me tafase 4 kl, me tat ace

chroin, I anger door

isochrom, of trann= '1 1z 6

1 on aLl ss.

chron, met eon 12 0
enkel uitoincle

11



Hoof dstuk 4, Diskussie.

San do gevolgen, voor do ohromosomen, van eon behandeling met

ionfserende straling, Is in hot vorleden reeds door ve]en onder-

zoek verrfcht. Het overgrote deel van dit ondorzoek vond eohter

plaats aan organismon, die in hot bozit zijn van ohromosomen met

een gelooallsoord oontv'aanr. Er word gewerkt mat Vioia faba on

Tradescantiasoorten (oa. 5,6,7,11), met Drosophila en Paramecium

(6), of met kweken van zoogdiersellen (9,10). In verhouding zeer

weinig onderzook vond plaats san organismen met holokinetische chro-

mosomen (3,4). ifet versobil is zeor groot, iimners bij chromosomezi met

Eelooaliseecd centromeer gaan eventuele a-contrisohe fragmenten bij

eon volgende coldeling grotendeels verloren (9 o.a.). Nj organismen
met holokinetisohe ohromosomen kunnen do fragmenten b]ijven "moe-

draaien" en eventueel ook in latere celdelingen deelnemen aan horstel-
processen, replicatie enz. (3,4).

In dit onderzoek werden eieren van P. urtlcae bestraald in de 0 I-

fase van do tweeoellige interfase, en In do opvo3gende metafasestadia

gefixeerd en bekeken. In alle drie do onderzochte stadia, ( do meta—

fason van de tweedo, dorde en vierde klieving) word eon zeer hoge

oorre].atie gevonden tussen de aantallen fragmenten, base obementen
en evidonto brouken. Elk van doze drie aspek ten katz daarom zonder be-

zwaar als eenzelfde gegevon omtrent de obromosoomachade vorden opgevat.

Ook bl.j vergolijking van doze drie aspekten tussen do drie stadla
(result. 20) vult do hoge oorrolatie op. Deze oorrelatie Is echter

geon wasHevol geeven. (tie opmerking bij result. 2o). Bij do bore—

kening van do overige benodigde gegevens en bij do bespreking daarvan,
werd slechts van eon van do drie bovengonoemde aspekten gebruik gematikt.

Dew 'algemene vertoont van do tweodo tot de derde

klieving eon juist niet signifioante toename. Van do derde tot de

vierde ki ieving volgt dan een web signifioanto afname • De toename van

do chromosoomsohade van de tweede tot do derde klievingsmetafaae

kan op vorsobil]onde manieren worden verklaard:

—12—



1.. Door breuken eari to nernen op he t niveau van eon onderdeel van
do chromaticle:
Volgens IUhljtian (ii) gedraagt do chromatide zich t,ov, R3ntgen.-
sbraling in do S- on do C2faso van do interface ole eon cenheid,
Al gevoig van do bestraling onteta-rri daii aberratios op chronia
tidonivoau in do volgonde inetafase. in do profane godraagt do
chroinatide zich ale een dubbole eenheici, Beotraling geoft dan aan
]eid.ing tot aberratios op suhchromatideniveau, eon doling later
even tueei op chromat,idoniveau, In do Cifase ii jkt do chrornatide

veor eon eenhe Id to Si ji) , me I; ale gevoig van bee tral ing chromoeoom•

aberraties , Wolff (1969) veronderstelt , dat do subeenhaden van do

chromatide In do G2fase seer heoht aa.noengesl oton zijn, In do pro
face )ninder en iii do GTfase woor hochtor, (il ), In do late flifaso
ontstaan coht;er na bestraling weer aborraties op chrornatideniveau,
(Evans & Savage i96; Wolff &; Luippold i964 aangehaal ci door Kihi-

man (1 i) ) Mogolijke vocklaring Enkeldraadsbroulcen in cia dubbele

DNA=boiix wordon niet meer voor do verdubbeling hers told, (Evans &

Scott 1969 (i i) ) Doze vorkiaring koint ovoreen met do theorie van
Bender Gniggs on Bedford (l.2), Zij g'aan ccrvan u:Lt clot do chroma-tide
zich in rio G1fase ged:raagt ale eon dubbolo DNA-holix, tmberratioe
worden dan govormd ci oor b reuken en horetelee chani anon op DNAnivoau

Eon dubbeldraads brouk in SI leidt tot eon chromosoomubrouk in do op
volgende mota.fase , Enkol draads brouken worden sniei hers tel ci , waar

door rio chromatido ziob ale eon enkelvoudige oonhoid voordoet.
Slechte in hot ailerlaatste gene ci to van CI is do tijd voor horstel
to kort geworden. Do don outs Lane enkeldraads brouken geverl con
chromaticlebreuk in do ecrntvoigende metafase , Tn hot geval van dit
onderzoek (met bol ocen trieche chromosomen) onto taat den eon brook

op chromoeoornni'cen n do daatopvolgende me Uafaso , Editor ci ochis

in eon van do be ide doclitercol len, (sic hi jv. tok, IX, ITo on XTX,
XIXa) In \rele geva.lion zal hot chromatidefragmnont al voor do sota
face i osgeracict zijn van do rest van het chromosooni, Hot resu]

Ua.at is dan to zien al s eon chromosoom met eon enkel cmi to mdc en

eon onkel fragment. (sic ofh ).



Zie tekoningon: 2C,IV,VI,VIiT,XTV,XIJII,
afb, XXII,XXTIT,XXV,XXVI,

xxvIII,xxxi,xTjIx,,

In andere geva]Jeri is mogel i jk he I; ohromatidofrogmont aan do rest van
bet chromosoom blijven. sit ten Di t is dan eon \ran do mogolijke verkia
ringon voor do potentiele breuken (zie afb, 5), Doze komen zeker net
overeen met tie door verschiilende auteurs genoondo gapsu (5,8, ii ,i 2),
achromatisc}ie gecleel ten, die all ocn met do DNAespoci fielco feu]gen

kieuring worcietn gevonden,

Zie o,a, tokoningen 2C, TT,V,X,
sfb

XXVT I , XXXV, XLIII

I,LIT I,

Chromosomen met eon "enkel uiteinde" komen in (Ic de:r'de id i ovirigsmol;a-

face slechtn in seer goring aantal moor ITOOr (tek, C, TTa,XIII,XXV1Ia),
in do v]erde kl eying in hot geheol ni et moor, Eon verkiari ug hiorvoor
met hovengenoemde theorie is, dat hot bier enko] draacls breuken hetroft
in gedeel ten, ci Ia slob reeds verd.ubhe i d haddc'n op tot ogonl.)l ik rari do

hoctraling, (sic afb, 6) J

j )L1
metafaso 2°ki I eying •coi 1 , into rfase inotfase ° k]

Di t le..atste val t buiten bet olgnnlijko torre in van cit ondorsoek
waarin imnors do C tfaee word bee treal ci. Cezi.en do aard van hut
matoriaal (snot dcl end woofoel met eon zeor koote Qlfase) is he t
ecbter sic Lye rwonderl ijk, cml; in onkel e gevall cit do Sfaso reeds
was bore lb L Ii jdens do bee teal log

/



is, Eon twoodo vorklariog voor do toonamo van do ohoomosoonisohado
sow do \olgondo kunnon zijn: Do bostraling voroorzaakt zwakko
p1 okkon (i oslos) of rile t vollodi go bronkon in do chromatido
Doze goon pas in do oorstvolgondo anafaso, oJ ,v, do nioohanischo
spanningon over in edits brookon. Tn (Ilt goval sou alloon do
oiwitmantol hosohadigd zijn on ndtht hot DNA, of hot hors tol van
hot DNA zoo sad br vol toold zi jn (reeds voor do 3faso), dan
ovontuooi horstol van do oiwitmantol,
Voor doze vorklarin& pboit do afnamo van do twoodo tot) do dordo
kliov:Lng van do abs "potontiobo broukon" gorogistroordo afwij
kingon * (insnooringon of indoukingon van eon kant, dio niot ovi
dent oon brook in hot ohromosooni botroffon, ) Do tontiol o brou
ken zondon so in ovidonto zijn ovorgegaan,

2, Van do derdo tot do viordo klioving noonit (to ohromosoorn
sohade sijnificant af. Nt kan als volgt vorklaard wordon:
Cozion hot hoboklnotisoho karaktor van do olirornosomon (4) on

ook gozion do (gonioton) longtovorhoudingon han do afnamo van
hot aa.ntal fragmonton on broukon niot to wijton zijn aan hot
von los van fragnionton. Di t is wo 1 hot goval in soortgolLijko
oxponimonton mot monooontnisoho ohronosomon (o ,a, 9) Exponi
oonton not s tralingsintonsitoit on dosisfro.otiononing' met

I-0,0, Tradosoantia (sax Fahorge), toondon aan, dat IloL'stob
van broukon sioohts eon boporkto tijd mogolijk son zijn. nl

tot ongovoor oon nor, (5). Daarna zoo or stabilisatie van do
hroukvhakkon optroden (to omoervorming) , Di t is niot in ovor
oons tomniing not do in di t ondorzoolc govondon gogovons , die orop

wijzon, dat horstol vool bangor mogolijk hlijft. Aangozion do
I ragmon ton in dit matoriaal ntot vo rboron gaan, maar (aT thons
thoorottsoh) onhoporkt kunnon Dli jvon "moodraaion", is horstol
ook in volgondo oolgonoratios mogoli jk.



3, Tensiotte nog lets OVF 1O
ilari norrnaai

T)cze kunnen zljri oritsta.en door
chrornosojaaie ui twi ceding. Z e

Eon tweedo inogel ijkhelcI vorinen

door ]UtO]' of' lntrachromaticlc?

ul twissellng

fljfl )iV:fl, ci ic Iangei 'arcn
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afb, 7 on 3,
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of twsseiing, Zie afb .9,
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C TI

0
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Do translooaties zijn meteen in de opvolgende me tafase ( de twee-
de kliovingsmetafase) te zion. Do isoohromatiden komen pas een kite-
'sing later mac voren. In bet geval. van transiooatios krijgt men in
de beide dochteroei].en van de derde kiieving hetzelfde beeld. hij Iso-
chromatiden is dat vorsohillend. Hierbij moet echter wordon opgemerkt,

dat er eveneens versnderingen kunnen zijn opgetreden door heratel-
meohanismen tuasen de tweede en de derde kiieving.

Omdat de meeste isngere obromosomen in de derde k].ievingsmetafase
in. peon voorkomen (dw.z. in belde doohteroelien eon ), kan men kon-

kiuderen, dat er in de meeste gevalien sprake is van translooaties.
(o.a. tekeningen 40. I en Ia, IX en [Ia).

Isoobromatiden komen in sleohts enkele gevslien voor. (tek. 40. XXIXa,
mogel.ijk ook xv). In geva]. 80. VIII b en a is waarsohijn]ljk ook spra-
ke van Isoohromatiden.

Konklusie: uit de gegevens is, mode door mogeiijke hersteiprooessen

tussen do klievingen, Met vast to stollen welk meohsnisme in do

meeste gevalien heeft geleid tot bet ontstaan van obromosomen lan-

ger dan norinasi.

4. Aigemene Konklusie.

Ret onder punt ) 2 gcsnoomdo resuwerende, ksn men stelien,

dat tot san do derdo kiieving, ( do tweede oeideling na bostrsi.ing)

bet herstel wordt overviengeid door do toename van do ohromosoomscha-
do. Doze toenaine is voor hot merendeel hot gevo]g van niet moor
herstoldo enkeldraads breuken in do dubbele DNA-helix, onstaan
in do late 0 I-fase • Na do derde U ieving speei t doze toename geen

rol meer, omdat doze dan alleen voorkomt a.g.v. enige enkeidrasda-
breuken in do 8-fase • Do geheie afname van do ohromosoomsohado na

do derde kiieving kan dan gezien worden als bet resultaat van her-
steimeohanismen.

—17—



Hoofdstuk 5, Sasnenvatting.

Bioren van Totranyo}mE urtioae bob wordon In do CI-faso van do time-
ãel) igo intorfaso bostraald mot steeds 2000 Röntgen. Zo worden vervolgens
onderzooht op ohromosoomsohado in do me tafaso van do twoodo, do dordo en
do viordo klioving. Do stralonsohado bostond uit: fraginonton, ovidonto on
niot ovidonto (potontiolo) broukon, translooatios, isoobromatidon on onigo

minder voorkomendo afwijkingon.

Tan do twoodo tot de dordo klioving word eon liobto toonamo van do

ohromoeooinsohado gooonstatoord, van do dordo tot do vierdo klioving eon

signifioanto afname.

Doze resultaton wordon vorklaard met bohuip van do thoorlo van Ben-.
dor, Origge on Bodford omtrent hot godrag van obromosomen on obromatidon
t,o.y, lonisorondo stralon. (12): Do chromatido gedraagt ziob in do CI-

Thee ale eon dubbolo DNA-helix. Ben dubboldraadsbrouk in CI loidt tot

eon ohromosoombrouk on eon fragment in do oorstvolgondo motafaso, Eon

enkoldraadsbrouk in CI wordt snol horstold, bohaivo in hot laatsto go-.

deolto van do CI—faso, wannoor do tijd voor horstel to kort gowordon is.
Hot rosul tast is dan oon ohromoatidobrouk in do oorstvolgendo on eon
chromosoombrouk in oon dor boido doohtoroollon in do daaropvolgondo
niotafaso.

Zo wordt tot do twoodo ooldoling na do bostraling (do deMo klleving
in dl.t ondorzoek) ovontuool herstol oversohaduwd door eon toonamu vtin 'to
ziohtbaro obromosoomsohado, ale govo] g van onkoldraadsbroukon in CI • Tiler-
na vind volgons bovongosohotet meohanionie goon toonamo van do otralon-
sohado moor plaato. Do afname van do sohado na do twoedo oel.doling na
bestraling komt dan gohool op rokoning van horstolproooason.

-18-
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Tabel Ta Strjienschad.e aan de chroniosornen in do tweecollige rneta
face van ejeren van T, nrtcae.

nr, i3antaj base oanta]frag aantal evi aantai p6ten aantai bescha-
el ementeri, rnenten, deM;e breuken, tiel e brouken di,gde chrornosonion,

3 0 2 1 3Ii 3 2 LI 0 3
ITT 4 2 3 0 3
iv 3 4 3
v 5 3 3 3
VI 3 0 2 0 2
VTI 4 1 1 0 1
VIII 5 2 3 0 2
ix 4 3 4 0 3
x 3 0 2 2 3
xi 6 3 3 0 3
XII 4 1 1 1 3Xiii 3 1 1 0 2
xiv 5 2 2 0 3

XV LI 1 1 0 1

xvi 3 1 2 0 2
XVII 3 0 0 1 3
XVIII 3 0 2 0 1

XIX 5 2 2 0 1
XX 3 2 3 0 2
xxi 3 3 2 2 3
XXII LI 2 2 2 3xxiii 5 2 2 0 1
XXIV 5 2 3 1 2
XXV 6 3 2 1 3
XXVI LI 2 1 2 2
xxvii 3 1 2 1 2
XXVITI 5 2 2 1 1

XXIX LI 1 1 1 2
xxx 3 0 0 0 0
XXXI 5 2 2 1. ]
XXXTI 3 o (1 0 0
XXXIII 3 1 1 0 3
XXXIV 4 1 2 2 3
XXXV 6 3 Lj 2 2
XXXVI LI 2 2 0 2
XXXVTT LI 2 2 1 2
XXXVTII 3 1 1 0 1

XXXIX LI 1 1 0 1

xTj 5 2 2 1 2
XLI 3 0 2 0 2
XLII 5 3 LI 2

xlJui 3 0 0 1

XLIV LI 2 2 1 2



Tahel Ta; (10 tweecel 1 ige kiiovingemc tafaso

nr oese elorn, Cragm ovid, breuken potent, br, hesch, chr,

XLV 0 1 2

XLVI 5 3 4 0 5

XLVII 3 1 1

XLVIII Li
1 1 0 1

XLIX 5 5 Li I
L 3 2

LI 1 1

LII 0 1 0 1

LIII 4 1 1 1.

gemiddoici 3,96 1,49 2,00 0,71 2,02

Tabel lb Stralensuhade aen do ohroinooome n in e viercel lige mc tafase, (dorde kI loving)
van. eleren van T, nrticae, (legevens van hijeenhorende tweetailen zi jn gemiddeld.

nr, Cone ci on, fragm. ovid . breuken poton L, br'. hooch, chr,

I' 4 1 2 2 2

II' 1 2

ITt, 3 0 0 0 0

IV 5 2 2 0 1

V 4 1 1 1 2

VII 5 2 2 0 1

VIII 3 0 0 1

IX 2 I 2
X 4 2 2

XI 5 2 2 0 2

XII 4 1 1

XIII 5 2 2 1 1

XTV 4 2 2 0 2

XV. 5 2 4 1 5

XVI Li
1 3 0 1

XVII 6 3 3 0 3

XVIII 4 1 3 0 2

71 1 11 1

XIX L
1 7 71 1

XX 52 ) 12 1p

XXI 6 3' 5.1 3

XXII 3- 3

XXIII 7 4j 5 2 3

XXIV Li

4L 1 3

XXV 6 3 4 1 2

XXVI 5 2 2 1. 3

XXVII 5 2 2 2

XXVIII Li 2-j 3.., 1 5

XXIX 5
2 2

XXX 3 0 0 0 0

XXXI 3 0 I 0 1

XXXI T 2 2 1

__

gemiddeid 4,61 1,76 2,45 0,66 1,90
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Tahol. Ic: Stralensohacie aan do chromosomen in do v-iorccli ige metafase, (viordo klieving)
von eieren van T, i r'ticae Cegevens van hijeenhorendo twee drie , of vier toll On
zi jn gem1(ideld.

or, 1 once ci em, frngm. ovid h reuken p0 t;on t. hr. bosch, ohr,
T 1 *

2 2 4
1

lIT 6 i1 l 2
IV 3 0 0 0 0

1/ 5 3 3 0 2

VI 3 0 0
1TTT 71. 1

V )74 2 .L 2

VIII 3 1 0 1

IX 4 l 2 l
X 3 1 1 1 2

71 1 1 11
2

XIII 4 1T 2 0

XIV 3 0 0 0 0

XV 1. 1- 1 2

XVI 3 1 1 0 1

XVII 4 1 1 0 1

XIX 4 1. 1 1-
XX 4 2 2 1 3

gemiddeld: 3,77 1,07 1,32 1,44
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