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sAIV1NVT TING

Verbetering van kwaliteit, opbrengst en resistentie van
bestaaride cultuurgewassen kan mogelijk bereikt worden met

somatische

hybridisatie. Bij deze techniek wordt
vaak gebruik gemaakt van protoplasten ult celsuspensies. Ret
is een bekend gegeven, dat in weefsel— en celkweken veranderingen
behuip van

in chrornosoomaantallen en chromosoomstruktuur kunnen optreden.

Van veel planten zijn de weefsel— en celkweken reeds onderzocht
op genoomaf'wijkingen, maar van de aardappel, Solanum tuberosum,
is hierover nauwelijks lets bekend. Informatle hierover is wel
noodzakelijk, omdat de genetica van de aardappel onderzocht

gaan worden met behlp van somatische hybridisatie.
Ret doel van dit ondezoek was een indruk te krijgen van
I de aard en de frequenties van de afwijkirigen,
2 de veranderingen in een celsuspensie in de loop van de tijd,
3 de verschillen tussen jonge celsuspensies van enkele weken
tot enkele maanden en een oude celsuspensie van een jaar oud, en
Li

de mogelijke oorzaken van de afwijkingen.

Onderzocht werden calli en celsuspensies van de dihaploide
cellijn 007 (2n = 214W) van S. tuberosum. Op bepaalde tijden
werden monsters genomen, waarvan preparaten werden gemaakt.
Deze

als

preparaten werden gescoord op afwijkingen aan zowel delende
niet—delende kernen. Bovendien werden cytofotometrtLsche

DNA—bepallngen verricht.
Gebleken is, dat de calli aanzienlijke afwijkingen in
chromosoomaantallefl hadden, die al in het begin van de kweek

moeten zijn ontstaan. Deze afwijkingen namen toe in de loop
van de tijd. Ook de celsuspensies vertoonden onmiddellijk na
de eerste delingen in de schudcultures aantalsafwijkingefl, die
in het begin minder frequent waren dan in de cO.lli, waaruit de
suspensies waren gemaakt. De percentages "aantalsafwijkingen'
namen snel toe tot waargenomen maxima van 30 tot 6o%. De
percentages "eliminatiemeohaniSmefl0 schommelden bij de jonge
suspensies tussen de

.5

en 13%. Strukturele chromosoomafWijkirigefl

ontstonden pas op het moment, dat het percentage 'aantals—
veranderingen' zich gestabiliseerd had. Uiteindelijk had 30%
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van de cellen in mitose strukturele chromosoomafwijkingen. De

oude celsuspensie leek zich gestabiliseerd te hebben. Bijna

kernen waren gepolyploidiseerd, eliminatiemechanismen
kwarnen bij 12 tot 20% van de mitotische cellen voor. Strukturele
afwijkingen aan chromosomen werden regelmatig gezien en ongeveer
alle

de heift van alle anafasen en telofasen had bniggen.
De oorzaken van de genoomafwijkingen in

de calli

kunnen gelegen zijn in milieu—omstandigheden, het uitgangs—
materiaal (blad), het feit dat het blad geknipt was en het feit
dat de bladcellen moesten dedifferentieren om het callus te
kunnen vormen. De aantalsveranderingen van chromosomen in de
celsuspensies waren waarschijnlijk voor een deel overgenomen
uit de calli en voor een ander deel geinduceerd door faktoren
als verlies van onderling kontakt tussen cellen, toxische stoffen
in het medium, gebrek aan bepaalde stoffen als bijvoorbeeld
mineralen en andere, voor de cellen vreemde, milieu—omstandigheden.

deze faictoren leidden in de eerste weken van de celkweek
waarschijnlijk tot defekten in vorm en funktie van de spoel—
jJ

figuren,

Waarom later pas de stnkturele chromosoomafwijkingen

optraden is niet duidelijk.
Om

meer inforrnatie te verkrijgen over de oorzaken van

de karyotypische afwijkingen in celsuspensies is het noodzakelijk
de milieu—omstandigheden zo veel mogelijk konstant te houden en
de suspensies vanaf het begin te vervolgen en ook het uitgangs—
materiaal te onderzoeken. Het kweken van een enkele cel in een
microcultuurkamertje kan met name leiden tot meer inzicht in
het tijdstip, waarop abnormaliteiten ontstaan. Verder kan door
middel van een soort eliminatieproces misschien achterhaald
worden welke milieufaktor tot welke afwijking in het genoom
leidt.

Voor fusie—experimenten is het aan te bevelen cel—
suspensies van

jong callus te maken en die celsuspensies zo

snel mogelijk te gaan gebruiken.
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INLEIDING
Verbetering van kwaliteit, opbrengst en resistentie
tegen ziekten van bestaande cultuurgewassen kan bereikt worden

door middel van sexuele hybridisatie, dat wil zeggen kruisen
van planten. Aan deze methode kleven echter enkele nadelen.
Veel plantensoorten zijn bijvoorbeeid sexueel incompatibel,
zodat sexuele hybridisatie meestal beperkt blijft tot planten
van n soort of sterk verwante soorten. Bovendien is de generatie—
tijd van planten erg lang (Bajaj, I9?L; Linskens, 1977;
Schieder et al., 1980; Adachi et al., 1982).
Om deze problemen te omzeilen werd gezocht naar

nieuwe methoden voor de plantenveredeling. en van de nieuwst
methoden is de somatische hybridisatie. Dit houdt in, dat
somatische cellen in vitro worden gefuseerd tot levensvatbare
hybride cellen. Bij plantenmateriaal worden in plaats van
cellen protoplasten gebruikt, omdat ceiwanden een barrire
vorrnen voor de fusie van cellen. Bij fusie tussen protoplasten
van genetisch verschillende planten ontstaat eerst eeri hetero—
karyon, dat wil zeggen dat de kernen van beide oudercellen
plasma bevinden. Door synchrone kerndeling worden
zich in

twee dochterkenen gevormd met de chromosomen van de ouder—
cellen in elke kern. Dit is dan de hybride cel (synkaryon),
die door regeneratie een hybride plant op kan levereri. Een
groot voordeel van somatische hybridisatie is, dat problemen
als lange

generatietijd en sexuele incompatibiliteit overwonnen

kunnen worden (Schilperoort, 1977).
Protoplasten worden in het algemeen geisoleerd uit
blad, maar ook uit callus en celsuspensies. Callus is een on—
georganiseerde woekering van ongedifferentieerde cellen, die
onder andere kan groeien uit weefselstukjes van een plant, die
uitgelegd zijn op een agarbodem met voedingsoplossing.
Het werken met protoplasten uit callus en celsuspensies
biedt enkele voordelen boven het werken met protoplasten uit
blad. In de eerste plaats zijnbepaalde kenmerken, die gebruikt
worden om na de fusie de hybride cellen uit de niet—gehybridi—
seerde cellen te selekteren, wel aanwezig in callus, maar niet

in de intakte plant. Bij het gebruik van protoplasten uit blad
wordt het selekteren van hybride cellen uit de grote massa
niet—hybride cellen dus veel moeilijker. De tweede reden is,
dat de fysiologie van cellen in calli en celsuspensies beter
te standaardiseren is dan van cellen in een intakte plant,
vooral omdat in het laatste geval een cel beinvloed wordt
door vele andere gedifferentieerde cellen. Bovendien dragen
planten vaak pathogenen bij zich, die moeilijk zijn te ver—
wijderen (Opatrny et al., 1980; Vries, 198:3a). Vandaar dat bij
de sornatische hybridisatie veel gewerkt wordt met callus en

celsuspensies. Maar ook deze in vitro cultures hebben hun
nadelen. Het is bijvoorbeeld een bekend verschijnsel, dat
cellen in weefsel— en celkweek aanleiding geven tot veranderingen
van het aantal chromosomeri en de chrosoomstruktuur.

De meest waargenomen verandering is toename in het
ploidy-nivo. Hoe ouder de kweek en hoe meer veranderingen er
in de nuclei hebben plaats gevonden, des te moeilijker wordt
het om uit de kweek nog planten te regenereren (Schilperoort,
1977; Street, I977 Sunderland, 1977; Skirvin, 1978; Bayliss,
1980; Kibler et al., 1980; Jacobsen et al., 1983).
Aantalsveranderingen kunnen ontstaan door restitutie,
endomitose, endoreduplikatie, kernfusie en het uitblijven van
de cytokinese met daarop volgend een synchrone kerndeling.
Deze processen leiden alle tot polyploidy. 1Aneuploidy kan
ontstaan door eliminatie van chromosomen ten gevolge van
lagging, non—disjunction van chromatiden en multipolaire spoel—

amitose leiden tot
kern (Rieger et al.,

figuren. Verder kan

een afname van het
1976; Sunderland, 1977;

DNA—gehalte in de
Pijnacker, 198)4-11985). Bij al deze processen verandert wel de

totale hoeveelheid DNA per nucleus, maar niet de hoeveelheid
DNA per chromosoom.
Breuken in chromosomen kunnen

leiden

tot strukturele

veranderingen en verlies van genetisch materiaal. Lengte—
veranderingen van de chromosomen ontstaari ten gevolge van
translocaties, indien de segmenten die transloceren verschillend
lang zijn, ten gevolge van deleties en duplicaties. Inversies
maar niet tot
geven wel aanleiding tot struktuurveranderingen
,
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lengteveranderingen van

chromosomen.

Deleties, duplicaties en

leiden niet tot aantalsveranderingen. Translocaties
kunnen wel leiden tot andere chromosoomaaritallen, wanneer er
dicentrische chrornosomen worden gevormd, bij Robertsoniaanse

inversies

fusies, centrische splijting (centric fission) en sorns bij de

vorming van ringchromosomen (Rieger et al., 1976; Sunderland,
1977; Schulz—Schaeffer, 1980; Pijnacker, I98/I985).
De veranderingen in chrornosoorncomplementen zijn onder-

zocht in weefsel— en celkweken van verschillende planten
(Bayliss, 1980). De veranderingen zijn echter nog weinig onder—
zocht aan de aardappel, Solanum tuberosum (Jacobsen et al., 1983).
Inforrnatie hierover is echter wel noodzakelijk, omdat de

genetica van de aardappel onderzocht gaat worden met behuip
van somatisohe hybridisatie en daarbij gebruik gerriaakt wordt

van protoplasten uit celsuspensies. Daarom is in dit onderzoek
geprobeerd een inventarisatie te maken van de struktuur— en
aantalsveranderingen van chromosomen, die optreden in de cellen
van calli en celsuspensies van S. tuberosum.
Het doel was een indruk te krijgeri van

s

I de aard en de frequenties van de afwijkingen in chromosoom—
aantallen en chromosoomstruktuur,
2 de veranderingen in een celsuspensie in de loop van de tijd,
3 de verschillen tussen jonge celsuspensieS (enkele weken tot
enkele maanden) en een oude celsuspensie (een jaar oud),

4 de mogelijke oorzaken van de afwijkingen.
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MATERIAL

N

METIIQDEN

Onderzocht werden calli en ceisuspensies van Solanum
tuberosum, celiijn 007 (= H2578), zoals weergegeven in tabel I.
24.
Deze celiijn is dihaploid met 2n
De calli ontstonden uit stukjes blad, die uitgeiegd

waren op een vaste agarbodem met een voedingsopiossing. De

voedingsoplossing was van Murashige en koog, waaraan groei—
hormonen waren toegevoegd en wel 5,0 mg/i. NAA (—naftaleenazijnzuur) en 0,1 mg/i. BA? (6—benzylaminopurine). Dit voedings—
medium wordt M308 genoemd. De calli werden 66n keer per maand

overgent op een verse voedingsbodem. (Vries, 1983b).
Celsuspensies werden gemaakt door calli in schud—
cultuur met vloeibaar medium over te brengen. Het voortdurend
schudden doet het callus uit elkaar vallen. Het vloeibare
medium bestond uit M308 met uitzondering van celsuspensie

6,

die eerst 7 maanden op M238 (Vries, 1983b) werd gekweekt,
daarna eveneens op M308. De celsuspensies werden twee keer per

week overgent. Zowel de calli als de celsuspensies werden in
het donker gekweekt bij een temperatuur van 25C.
Voor het maken van mikroskopische preparaten werden

de monsters als volgt behandeld
I Al dan niet voorbehandelen met mitoseremrners als 8—hydroxychinoline (8Hch) of o.—broomnaftaleen (BN). Mitoseremrners

verhinderen de vorming van de spoelfiguur, zodat de chromo—
somen niet in het equatoriale viak gaan liggen, maar zich
juist verspreiden over de cel. Er vindt tevens ophoping van

metafasen plaats. Dergeiijke C—metafasen" zijn noodzakeiijk
om exakte chromosoomtelliflgefl te verrichten (Pera, 1970;
Sunderland,
BHchs

1977; Davidson et al., 1983).

0,002 M, behandeling

ongeveer 2 uur bij

kamertemperatuur (KT).

BNs verzadigde oplossing, behandeling 4—5 uur, eveneens bij KT.
2 entrifugeren 5 mm. 150 g en medium afpipetteren.
Bij het callus werden de eerste en tweede stap overgesiagen.

3

Die monsters werden direkt gefixeerd (stap 3).
4assen met het fixatiemiddel, d.w.z. koude Carnoy (ethanols
ijsazijn = 3i1) toevoegen en de cellen suspenderen. Centrifu—
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geren

5

mm. 150 g en Carnoy afpipetteren.

4 Fixeren vervolgen in Carnoy (4'C, minimaal 30 mm.).
5 Centrifugeren 5 mm. 150 g en Carnoy afpipetteren.
6 Wassen in demiwater (als bij 3).
7 Macereren in enzyrnoplossing (60—120 mm., 37'C). De enzym—
oplossing bestond uit 10% pectinase (v/v) en 1,5% cellulase
(w/'v) in citraatbuffer. 100 ml. citraatbuffer bestond uit
2j ml. 0,1 M citroenzuur, 27 ml. 0,1 N natriumcitraat en
50 ml. demiwater. De pH van de citraatbuffer was 4,8.
8 Centrifugeren 5 mm. ISO g en de enzyrnoplossing afpipetteren.
9 Twee keer wassen in demiwater of' Carnoy (als bij 3).
Van de gefixeerde en gemacereerde monsters werden
vervolgens spreidpreparaten gemaakts
10 Een d.ruppel van het monster op een, met alkohol schoongemaakt,
objektglaasje brengen.

II n tot enkele druppels 6o%

azijnzuur

toevoegen.

12 Ret objektglaasje met de cellen kort verwarmen boven een
alkoholvl am.

13 Na afkoelen koude Carnoy om de druppel met cellen aanbrengen,
dan

een beetje Carnoy op de cellen brengen.

14 Cellen een beetje verspreiden en het objektglaasje aan de
lucht laten drogen.
(Pijnacker en FerNerda, 1984).
Op de aldus verkregen preparaten werden of een Giemsa-

kleuring Of een Feulgenkleuring verricht.
jemsakleuring *
— 2 x SSC 30 mm.

6oc (2

x SSC bevatte per liter 17,55 gram

0,3 N NaCi en 8,82 gram 0,03 N natriumcitraat).
—

Kort

— 30

spoelen in demiwater.

mm. 3% Giemsa—oplossing bij KT.

De Giemsa—oplossing bestond uit& 3 ml. Giemsa (Merck) bij
100 ml. S5rensenbuffer. Srensenbuffer bestond uit 55 ml.
Na21-tP04—oplossing (11,876 gr/l.) en 45 ml. KH2P04—oplossing
(9,078 gr/l.). pH =

6,9.

—

Spoelen in Srensenbuffer.
Spoelen in demiwater.
Drogen aan de lucht.

—

Xylol,

—

—

insluiten met DePeX.
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Feulenkieuring
—

Preparaten nafixeren in mengsel van 85 ml. ethanol 100%,

—

40% en
Spoelen in demiwater.
10

ml. formaldehyde

.5

ml. azijnzuur 100%. iO mm. bij KT.

—

Hydrolyseren in .5 N HC1. 20 mm. bij KT.
3poelen in demiwater.

—

Pararosaniline

—

2 uur bij YC in het doriker. De pararosaniline-

oplossing bestond uits 1,0 gram pararosaniline, opgelost in
30 ml. I N HC1, en 1,0 gram K2S205, opgelost in 170 ml. demi—
water. 24 Uur na het bijeenvoegen van deze stoffen werd
6oo mg.

Norit

toegevoegd. Na funk schudden (2 mm.) werd de

kleurstof gefiltreerd.

poelen

in stromend leidingwater gedurende 10 mm.
of in
sulfietwater (2 gram K2S205 in 400 ml. demiwater en 20 ml.
I N HC1) gedurende 3 x 10 mm.
— Drogen aan de lucht.
— Xylol en insluiten met DePeX.
—

Giemsa—gekleurde preparaten werden gebruikt voor het
scoren van chromosoomafwijkingen aan zowel delende als niet—
delende cellen Peulgen-gekleurde preparaten werden gebruikt
voor cytofotometrische DNA—bepalingen. De absorptie van de
kernen bij 558 nm. werd bepaald met behulp van een Zeiss MPM 01

mikroskoop—fotometer,

waarbij een bepaald gebied wordt afge—

met op onderling regelmatige afstanden absorptiemetingen.
Er werd gemeten met stappen van 05)2 en een lichtbeperkend
diafragma (Jacobsen et al., 1983).
scand
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TABEL I Onderzocht materiaal van de dihaploide cellijn 007
van Solarium tuberosum (2n = 224).

LEEFTIJD OP MOMENT

MATERL6.AL

KLEURING

DNA-METINGEN

VN MONSTERNAME

CALLUS I,

ontstaan uit
stukjes blad,

uitgelegd op

2 maanderx

Giemsa

—

(G)
6

Giemsa en
Feulgen

maanden

een

agar—
voedingsbodem

op 16—12—198:3.
CALLUS 2,

ontstaari uit
stukjes blad,
uitgelegd op
een agar-

i,
If

F)

(G

2 maanden

G

-

6 maanden

G 4' F

+

'J{

voedingsbodem
op 20—12—1983.

\)/
Ii

CELSUSPENSIE I,
ontstaan

uit

het 2 maanden

oude callus I.
,

in

ikt)
)

1,5 week
3

4 weken

G

—

6

5 weken

G 4' F

+

-3)

8 weken

G
G

II weken

F

—

12 weken

G

7weken
13

CELSIJSPENSIE 2,

ontstaan uit
het

oude

2 maanclen

callus 2.

CELUSPENSIE 3,

ontstaan

uit

wekeri

weken

(a)

1,5 week
3

4
5

G

—

-

G

-

G

weken
weken
weken

G
G

—

F

+

7weken
II weken

G

-

(a)

F

+

24weken

(b)

GF

+

4weken

(b)

GF

+

oude callus I.
ontstaan

uit

het 5 maanden

oude callus 2.

fr1i

II

.i)
r,L

to

ft

het 5 maanden

CELSUSPENSIE 24,

I

:

G
G

9i

—I0(vervoig TABEL
IVL&TERIAAL

I)
LEEFTIJD OP LvIOMENT

KLEURI NG

DNA-METINGEN

VAN NONSTERNAIIIE

CELSUSPENSIE 5,

ontstaan uit
het 6 maanden

2,5 week

F

+

GF
GF

+

G
-

oude callus I.

CELSUSPENSIE 6, 10 maanden
ontstaan uit
ander callus

dan de calli
I en 2, maar

wel afkomstig
van de
007.

II maanden

12 maanden
13,5 maand
14 maanden

G
G
G

+

cellijn

11e week gingen de celsuspensies I en 2 erg
Rond de
slecht groeien. Orndat er tevens infektie ontstond was verder
(a)

s

onderzoek aan deze celsuspensies niet mogelijk.
Deze celsuspensies groeiden slecht.
(b)
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RESULTATEN

I.

Kryologische wremingen aari Giemsa-geklerde

-oreparaten.

De resultaten, betreffende de afwijkingen in de cel—
suspensies zijn weergegeven in frequentietabellen (tabellen 2
en 3) en een grafiek (figuur I). De resultaten van enkele monsters

zijn niet in de tabellen opgerlomen, omdat de mitotiache index zo

laag was, dat frequentiebepalingen niet mogelijk waren. Deze
monsters zijni De calli I en 2 (beide monsters), de celsuspensies
3 en 4, de monsters van 5 weken van de celsuspensies I en 2 en
het monster van 13,5 maand van celsuspensie 6.

Callus

I

De aard van de afwijkingen bestond in beide monsters
voornamelijk uit polyploidy en aneuploidy lagging chromosomen
en meerpolige spoelfiguren werden slechts sporadisch aange—
troffen. Bruggen in anafase en telofase werden niet waarge—
nomen. Micronuclei werden eveneens sporadisch gevonden, terwijl
multinucleaire cellen erg veel voorkwamen (figuur 2).
De chromosoomaantallen varieerden na 2 maanden van
ongeveer 20 tot 200. Na 6 maanden waren deze aantallen ongeveer
gelijk, maar nu werden ook haploide cellen gezien, aismede een
cel met naar schattlng 800 tot 1000 chromosomen.
Na 2 maanden was ongeveer 30% van alle mitosen ab—
norinaal, gebaseerd op 98 cellen. Beoordeeld werden alle stadia

van de mitose, waarbij ook aantalsveranderingen van chromosomen
als abnorrnaal werden beschouwd. Na 6 maanden was het percentage
abnormale mitosen 50%, gebaseerd op 43 cellen. Dit impliceert
een toename van het aantal abnormaliteiten in het callus in de
loop van de tijd.
Callus 2

De aard van de afwijkingen waren in beide monsters
dezelfde als bij callus I. Alleen werden bi het 6 maanden oude
callus enkele keren bruggen in anafase en telofase gezien.
De micronuclei en multinucleaire cellen werden ook in dit callus
gevonden.

Ook de chromosoomaantallen varieerden als bij callus I.
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liepen dus uiteen van ongeveer 20 tot 200 na
2 maanden en van 12 tot 200 na 6 maanden.

De aantallen

2

Met percentage abnormale mitosen bedroeg zowel na
maanden als na 6 maanden 50%, gebaseerd op respektievelijk

I0L cellen en 32 cellen. Een verandering in de

dit

tijd was aan

callus dus niet waar te nemen.

Celsuspensie I
In alle monsters waren multinucleaire cellen, vooral
2—kerniige cellen, vrij algemeen, evenals haltervormige kernen.
00k micronuclei waren in vrijwel alle monsters aanwezig, maar

de frequentie was lager dan 1% (figuur 3) alleen in het eerste
monster van 1,5 week werden geen micronuclei gevonden.
De meest gevonden afwijkingen lagen bij de aantals—
veranderingen. Zowel een toename in aantal tot meer dan 100
chromosomen (inhoudende polyploide en aneuploide cellen) als
een afname in chromosoomaantallefl tot het haploide nivo (in—
houdende haploide en aneuploide cellen) kwamen voor. Figuur 4
toont het versehil tussen hoog—polyploide en laag—ploide kernen.
Getuige tabel 2 en figuur I nam het percentage aantalsveranderingen" snel toe binnen een paar weken na het begin van
de kweek. Op een leeftijd van 14 weken was het percentage het
hoogst daarna nam het weer jets af tot een mm of meer stabiel
nivo. Op het moment, dat het stabiele nivo bereikt was (na 7 weken),
traden voor het eerst strukturele chromosoomafwijkingen op. Met
percentage nam heel snel toe tot ongeveer 30%. 1-let percentage
ueliminatiemechanismen' bitef onigeveer konstant. Toch leek
dit percentage omgekeerd evenredig te zijn met het percentage
'anta1sveranderingefl'1. Vooral bij suspenSie I was dat opvallexd.
Uit
pas

tabel 2 bl.eek verder, dat afname van het chromosoorflaafltal
een rol ging spelen na 4 weken. Het was voor een groot deel

verantwoordelijk

voor de stijging in het percentage "aantals—

veranderingen'.

-

Vanaf de 8e week kwamen cellen met meer dan 100 chromo—

somen steeds minder vaak voor. Na 12 weken waren

aantallen van

de 6o en 40 het meest voorkomerid, met daarnaast vrij veel
kernen met ongeveer 24 of 12—15 chromosomen.

rond

Figuur 5

geeft

een voorbeeld van een mitotische cel

met een meerpolige spoelfiguur.
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CelsusDensie

2

1Ailes wat gevonden werd bij suspensie I gold ook in

meer of mindere mate voor suspensie 2. De aantalsveranderingen
vormden de belangrijkste afwijkingen. De percentages lagen
zeus nog hoger dan bij suspensie I (tabel 2 en figuur I).
En eveneens was het percentage "afname in chromosoomaantallen"
verantwoordelijk voor de stijging in aantalsveranderingen.

tru1cturele chromosoomafwijkingen waren er in het geheel niet
en het percentage eliminatiemechanismen1' bleef ongeveer

suspensie I.
De chrosoomaantallen varieerden van ongeveer 12 tot
ver boven de 100 (figuren 6 en 7). De indruk ontstond, dat de

konstant op een lets lager nivo dan bij

hoog—polyploide kernen meer voorkwarnen bij deze celsuspensie
dan bij suspensie I.
Celsuspensie 3
Deze celsuspensie groeide slecht. Mede in verband
daarmee was de mltotische index zo laag, dat er niet op af—

wijkende mitosen gescoord kon worden. Er valt alleen te zeggen,
dat er veel polyploidy was. DNA—metingen konden wel verricht
worden (pagina 20).
CelsusDensie 4
Ooh deze celsuspensie groeide slecht en de mitotische

index was dan ook nagenoeg 0%. De enkele mitosen, die toch
gevonden werden, waren polyploid. De DNA—gehaltes zijn wel
bepaald (pagina 20).

CelsusDensie 5
In deze jonge celsuspensie waren de aantalsveranderingen
al aanzienlijk (tabel 2 en figuur I). Niet minder dan 61% van

de kernen had meer of minder dan 24 chromosomen. Ook het

'ellminatiemechaniSmen' lag hoger dan blj de cel—
suspensies I en 2. Vooral lagging van chromosomen kwam veel

percentage

voor (figuur 8).

Strukturele

chromosoomafwijkingen werden riiet

gevonden.

Opvallend was de grote variatie in kerndiameter,
Haltervormige kernen en multinucleaire cellen waren vrij algemeen
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en ook micronuclei werden sporadiach gevonden in een frequentie
Een enkele keer werden vreemd gevormde interfase—
kernen waargenomen, die duiden op of een multipolaire spoelfiguur Of e,n fusie van kernen (uiguur 9).
lager dan Ire.

Celsusøensie

In

6

alle monsters was de situatie mm

of meer gelijk

(tabel 3). Het percentage "aantalsveranderingen was extreem

hoog het varieerde van 83 tot 94%I Dit kwam geheel voor rekening
van de toenaine in chromosoomaantallen. ,Afname in aantallen

kwam zo goed als niet voor. De chromosoomaantaJ.len bleven
meestal onder de 100, maar cellen met 150 tot i6o chromosomen
kwamen ook voor.
Eliminatiemechanismen en strukturele chromosoomaf—
wijkingen waren erg frequent (tabel 3), vooral lagging van

chromosomen en brugvorming in anafase en telofase (figuur 10).
Verder werden alleen.in deze celsuspensie strukturele afwijkingen
aan

de chrornosomen zeif waargenornen. Deze afwijkingen betroffen

dicentrische chromosomen, deleties, fragmenten en NOR—chromosomen
(nucleolus organiser chromosomen) met afwijkingen in het
gedeelte tussen het centromeer en de secundaire constrictie
(figuren II en 12).

Multinucleaire cellen en haltervormige kernen waren
talrijk en ook micronuclei werden veel waargenomen.

In alle calli en celsuspensies werden sporadisch
vreemd gevormde interfasekernen aangetroffen, waarbij de kern
met "knopvorming'1 het meeste voorkwam (figuur 13). Ook werden
in veel preparaten sorns erg mooi gespreide metafaseplaten aan-

getroffen zonder dat er een mitoseremmer was gebruikt. De plaat
leek vaak op een C—mitose.

mitoserenimers 3Hch en oBN hadden onvoldoende
werking om exakte chromosoomtellingen te kunnen doen. In alle
De

gevallen had de spoelfiguur zich vaak wel gevorrnd Of de chromo—
somen lagen op elkaar, zodat ze niet geteld konden worden.
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2. Cytofotometrische waarnemingen aan Feulgen—ek],eurde DreDaraten
De resultateri van de DNA—metingen zijn weergegeven in
de figuren 14a t/m k.
Het maken van goede Feulgen—gekleurde preparaten van

callus viel erg tegen. Vaak lagen ceiwandresten en andere cel—
resten op of in de nabijheid van de kernen, zodat het erg moeilijk
was vrijliggende kernen te vinden. Om voldoende aantal kernen
te meten zijn ook kernen gemeten, die een lichte verontreiniging
van celresten vertoonden. De resultaten van de calli zijn dan
ook minder exakt dan die van de celsuspensies.
De verwachting was, dat in elk callus en elke celsuspenSie
een aantal absorptiewaarden veel aanwezig waren (de zogenaamde
pieken in de histogrammen) met daartussenin enkele kernen, die
in de DNA—synthese—fase konden zijn. Wanneer er veel kernen tussen

de pieken in lagen werd er vanuit gegaan, dat deze kernen voor
een groot deel aneuploid waren. Hoe veel meer kernen er tussen de
pieken in lagen, des te groter was het percentage aneuploide kernen.
Callus I

In dit callus was de heel grote verdeling van de DNA—
gehaltes opvallend. Geen enkel ploidy—nivo was duidelijker dan
een ander aanwezig. Er was dus veel aneuploidy. Orndat geen meta—
fasen gerneten werden, kari ook niet met zekerheid gezegd worden,
wat bijvoorbeeld het IC— of 2C—nivo was. Maar volgens Jacobsen
et al. (1983), die ook callus van de cellijn 007 van Solanum
tuberosum hebben doorgemeten, heeft een kern met IC aan genetisch
materiaal een absorptie van ongeveer 8. 20 komt dan overeen met
ongeveer i6, fC met 32 etc. Dn blijkt uit figuur 14a, dat de
meeste kernen (ongeveer 70%) in het trajkt van IC tot en met 90
lagen. De grootste kern met een absorptie van 591 heeft dus
ongeveer 7LC aan DNA bevat.
Callus 2

De verdeling van de DNA—gehalteS was erg groot, evenals
bij callus I. Er was dus veel aneuploidy. De meeste kernen
(ongeveer 70%) lagen tussen IC en bC. Het hoogste DNA—gehalte
had een polyploide metafase met een absorptie van 3L1-8. Dit komt
overeen met L3,5C;

in

de G1—fase van de celcyclus is dit ongeveer 22C.
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Uit de histogrammen van de celsuspensies (figuren
14c t/m k) werden gemiddelden en hun standaardeviaties berekend

van de pieken en het percentage kernen in die pieken (tabel Li-)

op het 2C—, 1i'C en 8C-nivo. Bij drie celsuspensies lagen de
pieken bij afwijkende absorptiewaarden, maar omdat de ieken
een mooie geometrische reeks vorrnden (de gemiddelde absorptie—
waarden verdubbelden telkens) werd ervan uitgegaan, dat ook deze
pieken het 2C—, 4C— en 8C—nivo vertegenwoordigden. Door tochnische
fouten, zoals minder goede hydrolyse van het DNA tijdens de
kleuring, was de absorptie waarschijnlijk verminderd.
Celsust)ensie I

Na 5 weken bleek de heift van de kernen 20 of 40 aan
genetisch rnateriaal te bevatten. Verder had meer dan 10% van de

kernen een DNA-hoeveelheid van 80. Dus lag 35% van de kernen
buiten een van do pieken 13% daarvan lag boven het 8C—nivo
voor hot grootste deel bij 160. Van de kernen buiten do pieken
zal een aantal in de DNA—synthese—fase geweest zijn, maar een
groot deel zal ook aneuploid geweest zijn (pagina 18). Er waren
enkele erg grote kernen, waarvan de grootste eon absorptie had
van 326, wat overeenkomt met ongeveer 4-0C.

Na II weken lag 78% van do kernen in n van do 20—,
40— of 8C—pieken. Dus was 22% aneuploid of was in do DNA—synthose—
fase of lag bij hot 16C—nivo. Vooral de lagere ploidy—waarden
werden talrijkers slechts 7% van do kernen had DNA—hoeveelheden
van moer dan 80.

Kernen op het haploide nivo of daarondor warn, hoewel
niet talrijk, in boide monsters aanwozig.

Ce1suspesie 2
In doze celsuspensie was hot ploidy—nivo gemiddeld
hoger dan in colsuspensie I. Op eon leeftijd van 5 woken blekon
in suspensie 2 relatief moer kernen een DNA—hoeveelheid van 80
te hebben. Bovendieri had 24% van de kernen meer dan 80 aan DNA,
wat bijna het dubbele was van suspensio I Verder werden ook

extteem grote kernen gevonden met absorptiewaarden van 395,

409

en 509. Dit komt overeen met ongeveer 440, 450 en 57C respektievelijk.

—20—

Then de suspensie II weken oud was, waren de extreem
grote kernen verdwenen. De grootste gemeten kern had een absorptie
van 238, wat overeenkomt met ongeveer 26C. Bovendlen lag nu
slechts 4% van de kernen boven het BC—nivo en 5% op het 8C-nivo.
Bij de 5 weken oude suspensie was dit nog 19%. Ook het aantal
kernen met DNA—hoeveelheden van 20 en 4C was veel groter dan bij
de 6 weken jongere suspensie en de aneuploidy was afgenomen.
Dus

opnieuw bleek, dat kernen met hoge ploidy—nivo's evolueerden

naar kernen met lagere ploidy—nivo's of werden uitgeselekteerd,

zodat alleen kernen met lage ploidy—nivo's overbieven.
Celsuspensie 3
In deze celsuspensie waren de 4C— en 8C—nivo's het

meest aanwezig; 2C—kernen waren er relatief weinig, evenals

grote kernen. De meeste kernen boven het 8C-nivo lagen
bij het 16C—nivo. Ook aneuploidy was er niet veel (pagina 18).
extreem

Celsuspensie 4
Deze celsuspensie was veel heterogener dan de vorige,
hoewel de gemiddelde DNA—hoeveelheden niet verschilden. Er waren

nauwelijks pieken. Meer dan de heift van de kernen lag buiten de
20—, 4C— en 8C—nivo's Een opvallend felt was, dat er nog minder
20—kernen waren dan in suspensie 3.

Celsuspensie

5

Deze, slechts 2,5 week oude, celsuspensie gaf absorptie—
pieken in een mooie geometrische reeks te zien van 20 naar 40,
BC en i6c. Ongeveer 10% van de kernen had jets meer dan 4C of
lets minder dan 80 aan genetisch materiaal, wat duidt op aneuploidy.
Verder kwam aneuploidy weinig voor (pagina 18). 12% van de kernen
had DNA—hoeveelheden van meer dan 80. Het grootste deel daarvan
lag bij i6c en slechts enkele kernen lagen daar nog boven.
Celsuspensie 6

Door waarschijnlijk technische fouten was de absorptie
van de kernen in het monster van 13,5 maand minder dan in het
monster van 14 maanden. vianneer de pieken van het eerste histogram
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jets naar rechts worden verschoven tot ze op dezelfde nivo's
liggen als de pieken van het tweede histogram, dan blijken er
nauwelijks verschillen te zijn tussen de twee monsters. In
beide monsters kwamen kernen op het 20—nivo niet of nauwelijks
voor. Een micronucleus met een absorptie van 4 werd in beide
monsters een keer gevonden. Meer dan de heift van de kernen
lag op het 8C—nivo; de rest van de kernen lag bij 4C (ongeveer
25%) en i6c (ongeveer 5%). Veel aneuploidy was er niet (pagina 18)
en kernen boven het 16C-nivo waren geheel afwezig, met uit—

zondering van twee kernen bij ongeveer 32C in het monster na
14 maanden.

IL Samenvatting resultaten
Uit zowel lichtmikroskopische als cytofotometrische

waarnemingen is gebleken, dat de calli aanzienlijke afwijkingen
in chromosoomaantallen hadden, die toenamen in de loop van de tijd.
Deze afwijkingen werden ook gevonden in de celsuspensies, die
van de calli werden gemaakt. Maar de frequenties van de aantalsafwijkingen in de heel jonge celsuspensies waren minder hoog
dan in de calli. In de celsuspensies werden deze frequenties
snel hoger tot een bepaald maximum na ongeveer 4 wekeñ en narnen
dan weer af tot een enigszins stabiel nivo bereikt was. Op dat
moment ontstonden voor het eerst strukturele chromosoomafwijkingen,
die in korte tijd zeer frequent werden. Eliminatiemechanismen
als lagging chromosomen en meerpolige spoelfiguren waren continu
in ongeveer even hoge frequenties aanwezig. Toch leek het percentage omgekeerd evenredig te zijn met het percentage "aantals—
veranderingen'.
Celsuspensies van oudere calli vertoonden veel meer

aantalsveranderingen dan celsuspensies van jongere calli. Vooral
hogere ploidy—nivos zoals 8C, waren frequenter.
De suspensie van een jaar oud had zich gestabiliseerd.
De aantalsverarideringen waren extreems bijna alle kernen hadden
DNA—hoeveelheden van 4C of BC. Daarnaast was er nog een klein percentage kernen met i6c aan DNA, maar kernen met andere DNA-hoe-

veelheden kwarnen niet of nauwelijks voor. trukturele chromosoom—
afwijkingen waren in deze celsuspensie zeer talrijk en bestonderi
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uit dicentrische chromosomen, deleties, fragmenten en NORchromosornen (nucleolus organiser chromosomen) met afwijkingen
in het gedeelte tussen het centromeer en de secundaire constrictie.

(pagina 23)

FIGUUR IL, DNA-absorptiewaarden van kernen in calli en celsuspensies van de dihaploide cellijn 007 van
callus 2,
callus I, b
Solanum tuberosum. a
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Drie histogrammen hadden afwijkende absorptiewaarden voor de genoemde pieken. Celsuspensie I,
voor de 4C—piek tussen 27,5
5 weken, had voor de 2C—piek absorptiewaarden tussen 11,5 en 19,5
celsuspensie
2,
5 weken, waren deze waarden
en 39,5 en voor de 8C—piek tussen 61,5 en 79,5. Voor
49,5—67,5. Voor cel—
voor
de
4C—piek
21,5—33,5
en
voor
de
8C—piek
voor de 2C—piek 9,5—17,5
de
8C—piek
tussen 53,5 en 7I,.
en
lag
de
4C—piek
tussen
23,5
en
35,5
suspensie 6, 13,5 maand,

*

205
Celsuspensie 5
Celsuspensie 6, 13,5 maandl 232
14 maandepJ398

Celsuspensie
Celsus-pensie

Celsuspensie I, S weken
II weken
Celsuspensie 2, 5 weken
weken

Materiaal

65,

De absorptie van de 2C—piek lag tussen de waarden 13,5 en 21,5, de absorptie van de
piek lag tussen de waarden 29,5 en 41,5 en de absorptie van de 8C—piek lag tussen

TABEL 4s Het aantal (n) en het percentage (%) kernen in de 2C—, 4C— en 8C—pieken van de histo—
gramrnen van figuur 14 en de geniiddelden (x.) en de standaarddeviaties (s) van deze pieken.
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DISKUS.I
LEigen resultateri
Ult de resultaten is gebleken, dat reeds .vroeg (na
2 maanden) aantalsveranderingefl van chrornosomen optraden in de
calli. Ook waren verschillen in afwijkingen tussen calli van
dezelfde cellijn al na 2 rnaanden zichtbaar. Immers, callus I
had op het bewuste tijdstip minder karyotypische afwijkingen

dan callus 2. Dit wijst erop, dat genoomafwijkingen al bij de
inductie van het callus ontstaan. Milieu—omstandigheden kunnen
daarbij een belangrijke faktor zijn. Met name groeihormonen
kunnen het ploidy—nivo van prolifererende cellen beinvloeden

(Yeoman et al., I980 Ogura, 1982). Zo is bijvoorbeeld bekend,
dat auxinen aanleiding kunnen zijn voor chromosomale instabiliteit
gedurende de kweek. 2,4—Dichloor—fenoxy—azijnZUUr (2,14'—D) is
hiervan het bekendste voorbeeld. In het medium, dat gebruikt
werd voor dit onderzoek was ook een auxine aanwezig, namelijk
o.naftaleenazijnzuur (NAA). Hoewel NAA in hoge concentraties in
intakte planten abnormaliteiten van de spoeJ.figuur kan induceren,
is het effekt op de chromosomale stabiliteit van cellen in vitro
klein (Yeoman et al., 1980). Een belangrijke oorzaak voor de
ontstane afwijkingen zal NAA dan ook niet geweest zijn. Verder
c3.geredupli—
schijnen cytokininende deling te stimuleren van
ceerde cellen (Bayliss, 1980). In het hier gebruikte medium
werd 6—benzylaminopurine (BAP) als cytokinine toegevoegd. Dit
iou wel een effekt gehad kunnen hebben op de aantalsveranderingen
van de chrornosomen.

Zeer waarschijnlijk is ook het uitgangsmateriaal van
groot belang voor de ernst van de afwijkingen in het callus.
Weefselfragmentefl met morfologisch verschillende typen cellen
geven eerder aanleiding tot cellen met verschillende karyotypen
in het callus dan homogene weefselstukjes. Imrners, al die ver—
schillende typen cellen zullen verschillend reageren op externe
stimuli (Yeoman et al., 1980). De calli van dit onderzoek werden
geinduceerd door het uitleggefl van stukjes blad op een agar—

voedingsbodem. Blad bestaat uit meerdere typen cellen, zodat dat
een oorzaak kan zijn geweest voor de chromosomale afwijkingen
in de calli I en 2.
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en derde oorzaak zou gelegen kunnen zijn in het felt,
dat het blad geknipt werd. Op de wondranden hebben zich de calli
gevormd. Nu is bekend, dat beschadigde plantecellen een vreemd
"hormoon" afscheiden, dat samen met een ander 'plantehormoon"
àls 2,4—D deling van cellen kan induceren (Aitchison et al., 1977).
In de intakte plant zou dit "honnoon" zelden aanleiding zijn voor
abnormaliteiten. Maar samen met de voor plantecellen ongetwijfeld
abnormale milieu—omstandigheden zou dit wel kunnen leiden tot
abnormaliteiten. Interessant zou zijn na te gaan in hoeverre
het scheuren van blad aanleiding geeft tot karyotypische af—
wijkingen. Scheuren gebeurt immers meestal op de rneest zwakke

plek, dus tussen twee ceiwanden door. Veel minder cellen zullen
op die manier echt beschadigd raken en het voor de intakte plant
vreemde "hormoon" zou veel minder vrij komen.
Ook een belarigrijke faktor kan

zijn

het felt, dat de

gedifferentieerde plantecellen moeten dedifferentieren om callus
te vormen (Aitchison et al., 1977). Hoe dit precies in zijn werk
gaat is onbekend, maar dat bij dat proces afwijkingen kunnen
ontstaan lijkt niet vreemd.

Celsuspensies, die van callus met chromosomale af—
wijkingen gemaakt werden, vertoonden direkt al afwijkingen.

Die abnormale cellen zullen hoogstwaarschijnlijk voortgekomen
zijn uit het callus. Omdat het percentage afwijkende cellen in
de heel jonge celsuspenSies (1,5 week) lager was dan in het callus,
trad er blijkbaar enige selektie op bij de eerste ontwikkeling
van de suspensie ten gunste van de normale cellen,
In de celsuspensies ontstonden in korte tijd erg veel
cellen met afwijkeride chromosoomaantallen. flit was in de periode,
dat het callus moest uiteenvallen tot kleine celklompjes en
losse cellen om de celsuspensie te gaan vormen. Nu duikt de
vraag op, in hoeverre onderling kontakt tussen cellen van
belang is voor een norrnaal verloop van de mitose. In de literatuur
is hierover niets bekend. Toch zou dit een reele mogelijkheid
kunnen zijn. Irnmers, plantecellen staan met elkaar in kontakt

onder andere door middel van plasmodesmata. Plasmodesmata
brengen stoffen en signalen van cel tot cel over, waarschijnlijk
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orn

de groei en funktie van de cellen te cordineren. 1-jet is

bijvoorbeeld bekend, dat in multicellulairè systernen eiwitten

met een laag moleculair gewicht kunnen worden uitgewisseld
tussen twee cellen. Dit proces is Ca2 afhankelijk (Duspiva,1977).
Eiwitten zijn noodzakelijk voor de vorming van de spoelfiguur
(McIntosh, 1979). Verlies van

kontakt tussen cellen zou dus
noodzakelijke eiwitten, waardoor

kunnen leiden tot verlies van
een normale vorming van de spoelfiguur onmogelijk wordt. Di-t

han onder andere leiden tot restitutie, wat een toename van het
aarital chromosomen per eel tot gevoig heeft. En die toename in
chromosoomaantallen vindt ind.erdaad plaats tijdens de eerste
delingen van de cellen in de schudcultuur.
Een tweede faktor, die van belang han zijn bij het
ontstaan van cellen met karyotypisehe afwijkingen, is het feit,
dat in celsuspensies bijna alle cellen in direkt kontakt staan

met het medium. Het medium zou een toxisch bestanddeël kunnen
bevatten of een stof, afgescheiden door de cellen zeif, zou
toxisch kunnen werken. Qok in de digussie volgend op een voor—
dracht van Duspiva (1977) wordt jets dergelijks opgemerkt. Er
word-t beweerd, dat endomitose het gevoig han zijn van

externe

faktoren, zoals hoge zoutconcentraties in het medium.
Beide faktoren, onderling kontakt tussen cellen en
een toxische stof in het medium, al of niet afkomstig van de
cellen zeif, zullen hun uitwerking vooral gehad hebben op de
vorming en de funktie van de spoelfiguren. Ook de aanhechtings—
plaats van de spoeldraden op de chromosomen, het centromeer,
han erbij betrokken zijn. Er werden in de jongere celsuspensies
(0

t/m

7

weken oud) immers alleen veranderingen in chromosoom—

aantallen gevonden; de strukturele chromosoomafwijkingen traden
pas later op.
Op het moment, dat de celsuspensies zich, wat chromo—

soomaantallen betreft, enigszins gestabiliseerd hadden, ontstonden
strukturele chromosoomafwijkingen. De redenen daarvoor zijn
onbekend. Wel noemt King (1980) een aantal mogelijke oorzaken;

chelaten, zoals EDTA, minerale deficienties en sommige zware
metaalionen zouden chromosoombreuken hunnen induceren. Of deze
faktoren bij dit onderzoek een rol hebben gespeeld is niet
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duidelijk. Wel zijn EDT.A en zware metalen in het medium aanwezig.

Bij het ontstaan van de strukturele afwijkingen gingen de cel—
suspensies slecht groeien en na een paar weken was er van groei
geen sprake meer. Misschien zijn de vele strukturele chromosoom—
afwijkingen de oorzaak van de slechte groei geweest.
Jiet percentage 'eliminatiernechanismen' schèéri om—

gekeerd evenredig te zijn met het percentage aantalsveranderingen'.
Dit lijkt erg vreemd, omdat eliminatiemechanismen ook tot ver—
anderingen in chromosoomaaritallen leiden. Misschien onderdrukten

de processen, die leidden tot polyploidy, de eliminatiemechanismen
als lagging van chromosomen, non-disjunction van chromatiden en
multipolaire spoelfiguren. 1-joe dit in z'n werk zou moeten gaan
is niet duidelijk.

oudere calli veel meer
van chromosomen hadden dan celsuspensies

1-let feit, dat celsuspensies van

aaritalsveranderingen

van jongere calli, is niet zo vreemd, omdat oudere calli ook
meer afwijkingen vertoonden dan jongere. Waarom juist kernen met
8C aan genetisch materiaal zo talrijk werden is onduidelijk,

maar hetzelfde vertoonde de celsuspensie van ongeveer een jaar
oud, hoewel het daar nog veel extremer was. In deze laatste
celsuspensie waren bijna geen 2C—kernen meer aanwezig. Bijna
alle kernen hadden LCof 8C aan DNA en enkele kernen i6c. overigens
16C—kernen voor een groot deel in de, G2—fase van de
celcyclus geweest zijn, zodat ze eigenlijk bij de 8C—piek thuis
horen. Veel aneuploidy was er niet, ondanks dat er veel struk—

kunnen de

turele chromosoomafWijkingefl en DNA-eliminatiemechaniSrflen
werden gevonden. De strukturele afwijkingen leidden blijkbaar

niet tot verlies of winst van veel DNA en de aneuploide cellen
werden waarschijnlijk snel uitgeselekteerd.

Multinucleaire cellen, vooral 2—kernige cellen, waren
erg talrijk in de calli en alle celsuspenSieS. De enige mogelijke
oorzaak is het uitblijven van de cytokinese, nadat de karyokinese
voltooid was. Celfusies zijn immers onwaarschijnlijk, omdat
plantecellen ceiwanden bevatten (Pera, 1970; Nagl, 1978).
Cytokinese vindt bij planten plaats door de vorming van de
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celplaat. Een verzameling vesikels groepeert zich rond de
microtubuli in het midden van de spoelfiguur, nadat de chromosomen daar weggetrokken zijn. Deze vesikels fuseren en vormen
een ronde plaat. Deze plaat groeit door fusie van steeds meer
vesikels

uit tot de celmembraan is bereikt. Dan

fuseert de plaat

met de celmembraari en de celwandvorming gaat beginnen (Dyson, 1978).

De cytokinese lijkt
Zoals

al

dus afhankelijk te zijn van

de spoelfiguur.

eerder gezegd werd, is de vorrning en de funktie van de

spoelfiguren

karyokinese

nogal eens verstoord. Naast fouten tijdens de
zou dit misschien ook kunnen leiden tot het ult—

blijven van de cytokinese.
De aanwezigheid van haltervormige

kernen duidt op

restitutie,

waarvan de oorzaak gelegen is in een athormaal
funktioneren van de spoelfiguur of in onderlinge verkieving
van de chromosornen (Pijnacker, 1984/1985). Omdat al eerder
bleek, dat de funktie van de spoelfiguur wel eens te wensen over
liet en verkieving van chromosomen slechts hoogst zelden ge—
vonden werd, is de eerste verkiaring de meest waarschijnlijke.
Het is echter niet zeker, dat alle haltervormige kernen restitutie—
kernen zijn. ,Amitotische kernen zien er namelijk precies zo uit.

Of amitose voorkomt bij celsuspensies van planten is echter
onbekend (pijnacker, 1984/1985). In callus komt het we]. voor.
Bij de inductie van callus kunnen kernen met ve'schillende
hoeveelheden DN.A ontstaan als gevoig van amitose

(D'Arnato et a]..,

1980; Caffaro et al., 1982).
Vreemd gevormde interfasekernen, die het gevoig lijken
te zijn van kernfusies of meerpolige spoelfiguren, kunnen in
principe oak amitotische kernen zijn. Dit is echter niet erg
waarschijnlijk, omdat bij amitose altijd deling van de kern in
of meer gelijke heiften plaats vindt. Ook de interfase—
twee mm
kernen, die een gedeelte lijken af te snoeren in de vorm van een
knop, kunnen om dezelfde reden geen amitotische kernen zijn.
De oorzaak hiervoor zou kunnen liggen in een voorafgaande anafase,
waarbij een of meerdere chromosomen pas heel laat naar de polen
migreren en bij de vorming van de kernmembraan nog net in de
kern worden ingesloten. Een kern met zo'n 4'knop"
afronden.

zal

zich later

Een andere verkiaring wordt gegeven door Harris (1964).
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Interfasekernen met een 'knop" in in vitro cellen van een
varkensnier zouden het gevoig zijn van een extra lang chromosoom,
dat door z'n lengte niet samen met de andere chromosomen een
afgeronde kern kan vormen. Mij is echter niet duidelijk, waarom
een extra lang chromosoom niet met de andere chromosomen een
normale ronde kern kan vormen. Alleen in het geval van megachromosomen zou deze reden wel juist kunnen zijn. Maar mega—
chromosomen werden bij dit onderzoek niet gezien.
rviicronuclei, die ook veel werden gevonden kunnen

het gevoig zijn van lagging van chromosomen of chromosoomfragmenten,
die niet in de dochterkernen worden ingesloten en dan, na de—

spiralisatie, zeif een kernmembraan vormen (Pera, I970 Hese—
mann et al., 1982). De aanwezigheid van micronuclei geeft dus
aan, dat er eliminatie van chromosomen of chromosoomfragmenten
heeft plaats gevonden.
2. Bespreking litera•tur
In tabel 5 is een sanienvatting gegeveri van een aantal
publikaties over oriderzoek naar karyotypische afwijkingen in

calli of celsuspensies van verschillende planten. Hieruit blijkt,
dat in de cultures bijna altijd polyploidy en aneuploidy aanwezig waren. De mate, waarin deze afwijkingen voorkwamen, ver—
schilt echter aanzienlijk van publikatie tot publikatie.
Ook strukturele chromosoomafwijkingen werden regelmatig gevonden.
Meerpolige spoelfiguren en lagging chromosomen werden slechts
enkele keren gevonden en dan nog meestal in lage frequenties.

Yaak echter werd ook niet gekeken naar de eliminatiemechanismen.
Hetzelfde geldt voor de strukturele chromosoornafwijkingen; over
micronuclei en stickiness van chromosomen wordt zelfs maar
keer gesproken, namelijk in het artikel van Roy (1980). ilechts

in twee gevallen werden helemaal geen afwijkingen gevondeni in
celsuspensies van Haplopappus gracilis (Kao et al. , 1970) en
van de haploide plant Nicotiana tabacum (Evans et al., 1982).
De conclusie uit deze publikaties is, dat ieder callus

en iedere celsuspensie zich op een eigen manier gedraagt de
afwijkingen in de ene kweek verschillen sterk van de afwijkingen
in een andere vergelijkbare kweek en voorspellingen over de
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afwijkingen, die zullen ontstaan in een nieuw op te zetten cultuur
zijn niet te doen.

Verkiaringen van de gevonden abnormaliteiten worden

vaak niet gegeven.(Torrey,1967; Sacristn et al., 1969; Kibler
et al., 1980; Browers et al., 1982; Evans et al.. I982 Inomata,
1982; McCoy et al., 1982 en Jacobsen et al., 1983). De ver—
klaringen, die in de overige publikaties gegeven worderi, lopen
sterk uiteen. De kweekomstandighederi worden als oorzaak aangemerkt door Kao et al.

(1970), Orton (1980), Novk et al.

(1982)

en Dutta Gupta et al. (1983b). Toch zijn ook deze auteurs het
niet allemaal met elkaar eens. Kao et al. (1970) geven nog een
tweede oorzaak voor de abnormaliteiten, namelijk het uitgangs—

materiaal. Orton (1980) daarentegen beweert met nadruk, dat de
herkomst van het materiaal geen enkele rol speelt. Roy (1980)
en Ruiz et al. (1982) sluiten zich bij Kao et al. (I970) aan.
Dan zijn er nog enkele op zichzelf staande verkiaringen.

Sacristn (1971) noemt als oorzaak processen, vergelijkbaar met
'genetic drift'. Bayliss (1973), die naast polyploidy en struk—
turele chromosoomafwijkingen ook meerpolige spoelfiguren en
lagging chromosomen vond, zocht de oorzaak in abnormaliteiten
van de spoelfiguur. Caffaro et al. (1982) zeggen, dat de inductie
van callus gebeurt door middel van amitose, wat nucleaire
heterogeniteit tot gevolg zou hebben. Murata et al. (1982)
gaven chromosoomfusie als verkiaring voor de gevonden translocaties
en duplikaties. Dutta Gupta et al.

(1983a) tenslotte geven een

geheel nieuw fenomeen als verkiaririg voor de aneuploidys
migratie van kernrnateriaal van n cel naar de andere. Dit zou
in sommige gevallen ook kunnen leiden tot de vorming van micronuclei.

Hieruit blijkt, dat de verkiaringen voor de gevonden
afwijkingen al even variabel zijn als de abnormaliteiten zeif.
ledere kweek moet dus telkens opnieuw onderzocht worden op
karyotypische afwijkingen en het lijkt een kwestie van ervaring
en geluk om een kweek met weinig abnormaliteiten te verkrijgen.
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3. Vergelijking

tussn eigen resultaten en de literatuur
De eigen resultaten vergelijken met die uit de lite—
ratuur is bijna onmogelijk, omdat iedere celsuspensie en ieder
callus andere afwijkingen vertoont. Bovendien is er slechts
n publikatie over karyotypische afwijkingen in calli van
Solanum tuberosum (Jacobsen et al., 1983). Over abnormaliteiten
in celsuspensies van S. tuberosum is niets bekend.
Jacobsen et al. (I933) zeggen, dat in de dihaploide
en monohaploide calli wel polyploidy, maar geen aneuploidy
werd gevonden. De aariwezigheid van strukturele chromosoomafwijkingen en eliminatiemechanisrnen werd niet onderzocht. De
resultaten van dit onderzoek duiden wl 'op de aanwezigheid van
aneuploidy. Een oorzaak voor dit verachil zou de leeftijd van

de calli kunnen zijn. Het dihaploide callus van

Jacobsen

et al.

(1983) was ongeveer een jaar oud; dus veel ouder dan de calli
van dit onderzoek. Mogelijk worden veel ploidy—nivo's uitge—
selekteerd. Dit zagen we ook bij de celsuspensies; vergelijk
bijvoorbeeld de suspensies I en 2 met 6. Ook de tijd van het
jaar, waarin de calli werden geinduceerd, kan een faktor van

betekenis

zijn (Yeoman et al., 1980).
ndere vergelijkingen zijn niet te maken. De, litera-

tuur biedt dus nauwelijks mogelijkheden om verkiaringen voor
de gevonden afwijkingen te vinden.

.

Suggesties voor verder onderzoek

Om een beter inzicht te krijgen in de processen, die
leiden tot karyotypische veranderingen in celsuspensies, is het
aan te bevelen op regelmatige tijden het medium te verversen,
bijvoorbeeld om de 3,5 dag. Langere tijdsintervalleri tussen het
overenten zou de heterogeniteit van de karyotypen in de suspensies
vermeerderen (Dibel, 1983). De kweekomstandigheden moeten ook
zo konstant mogèlijk gehouden worden. Daarbij zijn vooral de
temperatuur, luohtvochtigheid en C02—gehalte in de lucht belangrijk.
De celsuspensie vanaf het allereerste begin volgen is
noodzakelijk, maar beter nog zou het zijn het callus, vanaf het
moment van inductie, en het uitgangsmateriaal te onderzoeken op
afwijkingen. Ook zou het interessant zijn na te gaan of de
protoplasten, die van de celsuspensie worden gemaakt voor

fusiedoeleinden, dezelfde abnorrnaliteiteri vertonen als de cellen
in de suspensie.

Met specifieke kleuringen van de spoelfiguur, zoals
een haematoxyline-kleuring op paraffinecoupes, is misschien te
achterhalen of de vorming van de spoelfiguur normaal verloopt.
Een mogelijkheid om het precieze tijdstip van het
ontstaari van abnormaliteiten in een enkele eel te ontdekken en
zo beter te kunnen achterhalen, welke faktoren van invloed zijn
op de kernstabiliteit, is het kweken van eeri enkele cel in een
microcultuurkamertje op eeri objektglaasje. De eel kan dan op
ieder gewenst moment onder de mikroskoop beken worden, zonder

hem te doden. Helaas is dit technisch nogal moeilijk, vooral
omdat lang niet elke cel zich in zo'n microcultuurkamertje wil
delen. Bovendien spelen de mogelijke oorzaken van de afwijkingen
in de celsuspensies, te weten het verlies van onderling kontakt
tussen cellen en het direkt kontakt met het medium, waarjn
misschien een toxische stof zit, ook hier een rol.
Ook de milieu—omstandigheden zouden aan een nader
onderzoek onderworpen kunnen worden. Alle faktoren, die van
invloed kunnen zijn op de genoomstabilitei-t van cellen in een
celsuspensie of in callus, zouden moeten worden verzameld en

in clusters worden ingedeeld. Enkele mogelijke clusters zijn de
cluster 'mineralen in het medium's, 'gassen, waarrnee de celleri

in aanraking komen', 'groeihormonen' etc. Door het varieren van
terwIjl de rest konstant wordt gehouden, kan
én cluster
misschien achterhaald worden welke afwijkingen in chromosoom,

aantal
elke

en —struktuur bij

faktor afzonderlijk

informatie verkregen
in het milleuW op de

welke cluster hoort. Door in die cluster
te

worden

gaan varieren, kan mogelijk meer
over de invloed van bepaalde stoffen

genoomstabiliteit.

Vooral de hoeveelheid Ca2—ionen in het medium Icon
wel eens belangrijk zijn. De spoeldraden zijn opgebouwd uit
microtubuli, Ca2—ionen kunnen in bepaalde concentraties de
polymerisatie van microtubuli en daarmee de vorming van de
spoelfiguur in vitro verhinderen. Zeer waarschijnlijk heeft
calcium in vivo ook een dergelijke fysiologische betekenis bij
de mitose, In welke concentraties is echter absoluu-t niet duidelijk.
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Dit hangt uiteraard af van de Ca2"-pomp in de celmembraari en van
het feit of Ca24—ionen wel of niet doordringen in de kern.
Omdat de manier van contraheren van do spoelfiguur wel eens
vergeleken wordt met het contractiemechanisme van skeletspieren
in

dierlijke organismen worden de vesikels in spoelfiguren wel

analoog gedacht aan het sarcoplasmatisch reticulum. De vesikels
zouden de vorming en aktiviteit van de microtubuli reguleren.

Als deze analogie juist is, moeten Ca2—ionen van

groot

belang

bij de controle over do polymerisatie en depolyrnerisatie
van microtubuli. Om dit te bewijzen is het nodig, dat Ca2—ionen
zijn

in de vesikels in de spoelfiguren worden aangetoond. Tot op heden
is dit nog riiet gelukt (Sanger, 1977; Ludue'á, 1979).

Hoe het ontstaan van

abnormaliteiteri

voorkomen kan

worden is volledig onbekend. Misachien is het zelfs onn)ogelijk.

In ieder geval is hot voor fusie—experimenten aanbevelingswaardig celsuspensies van jong callus te maken en die celsus—
pensies zo snel mogelijk te gaan gebruiken.
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FIGUUR 2* Een 2—kernige eel in mitose. De kernen delen zich niet
geheel in fase. Callus I van Solanum tuberosum, cellijn 007,
2 maanden na inductie. Giemsa, vergr. 2000x.

•
0

FIGUUR 3* Kernen met vele micronucleiin de drie weken oude eel—
suspensie I van S. tuberosum, cellijn 007.
Ciemsa, vergr. 2000x.
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FIGUUR 14 Hoog—polyploide kernen naast laag—oloide kernen in n
weken oud, van S. tube—
celsuspensie. Celsuspensie I,
rosum, cellijn 007. Giemsa, vergr. BOOx.
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cel met een meerpolige spoelfiguur.
oude
celsuspensie I van S. tuberosum,
De 7 weken
cellijn 007. Giemsa, vergr. 2000x.

FIGUUR 5 fV1itotische

_L3_

FIGUUR 63 etafase met 75 chromosomen in de
weken oude cel—
suspensie 2 van S. tuberosum, cellijn 007. Voor
fixatie waren de cellen 14,5 uur behandeid met BN.
Giemsa, vergr. 2000x.
I

1irf

7!

FIGUUR 7 fvletafase met 150—200 chromosomen in de L weken oude
celsuspensie 2 van S. Tuberosum, cellijn 007.
Giemsa, vergr. 2000x.

I

FIGUUR 8 Polyploide telofase met lagging chromosomen.
De 2,5 week oude celsuspensie .5 van S. tuberosum,
cellijn 007. Giemsa, vergr. 2000x.

FIGUUR 9 Vreemd gevormde kern; resultaat van

multipolaire

spoelfiguur of fusie van kernen? Celsuspensie 5,
2,5 week oud, van S. tuberosum, cellijn 007. Giemsa,
vergr. 2000x.

Ft

FIGUUR 10* Telofase met meerciere bruggen in de 10 maanden oude
celsuspensie 6 van S. tuberosum, cellijn 007.
Giemsa, vergr. 2000x.

FIGUUR II * I'Jetafase ( .5 chromosomen)

In

met strukturele afwijkingen,

deze metafaseplaat zijn als afwijkingen aanwezigs
en dicentrisch chromosoom (grote piji), een chromosoom
met een deletie (kleine piji), NOR—chrornosomen, waarvan
het gedeelte tussen de twee constricties te groot is
(dikke piji) en 2 fragmenten. Celsuspensie 6,
maanden
oud, van S. tuberosum, celiijn 007. Giernsa,

II

vergr, 2000x,

FIGUUR I2 Metafase met afzijdig liggend chromosoom, dat een
deletie bevat (piji). Celsuspensie 6,
maanden oud,
van S. tuberosum, cellijn 007, Ciemsa, vergr. 2000x.

II

FIGUIJR I3 Kern met 'knop". Callus 2,
rosum,

2 maanden oud, van

cellijn 007. Giemsa, vergr. 2000x.
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