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- 1VANEITOTEIGENHEID
Uit een eicel ontwikkelt zich een organisme,eencompleet individu dathetvermogen bezitbewegingen"temaken, tereageren opprikkels uit debuitenwereld, te
groeienen zich tevermenigvuldigen. Deenergie dievoor
dit allesnodig is legthet organismevast in speciale
verbindingen dieworden opgebouwd uit grondstoffen die
hiertoe uit debuitenwereld worden opgenomen.

Het organisme dat al dezevermogens bezit,kanbestaan
uit slechts één enkele cel (zoalsbv.hetpantoffeldiertje); het kanook een gecompliceerd dier zijn datvoor al
dezeverrichtingen complexe organen bezit.Zulk eendier,
met gespecialiseerde organenvoor afbraak enopname van
voedsel (spijsvertering),voor transport vandevoedseldeeltjesnaar alleweefsels encellen (bloedvatstelsel)
voor opnamevan0„ enafgiftevan C0„ (longen),vooropvangenvanprikkels (zintuigen)en integratievan deze
prikkels (hersenen en ruggemerg), speciale structuren voor
hetmaken vanbewegingen,organenvoor devermenigvuldiging e t c , zulk eendierontstaat uit eenenkelecel,
deeicel.Met de termeicel zondernadere aanduiding
wordt indezevoordracht het onbevruchte ei aangeduid.
De eicelmoet dus alle informatie bevatten,nodig omhet
ingewikkelde individumet al zijnvermogens tedoen ontstaan. Inveelgevallenbezit de eicel bovendien alhet
voedsel,datvoor.het ontstaanvan het jonge individu

- 2nodig is (bv.vogels).Deeicel isdus zelf aleen complex
geheel,hoewel slechts ééncel.Zij isbij meercellige
dierenvrijwel steedsdegrootste cel die inhetorganismevoorkomt.

Over devraaghoeeen gecompliceerd dieruit denaarverhouding tochbetrekkelijk eenvoudige eicelkan ontstaan
komen geleidelijk aanbelangrijke gegevensbeschikbaar.
Dezegegevensbehelzenniet alleen dewijzewaarop de
steeds ingewikkelder ruimtelijke structuren vanhetdier
ontstaan (bouwplan)maar ookopwelkewijze de informatie
voorhet ontstaanvanditbouwplan indeeicelwordtopgebouwd envastgelegd.
Eennieuwe generatie begintmet eenbevruchte eicelof zygote.Hetwoord zygote,afkomstig uithet grieks,betekent "met elkaarverbonden";hetherinnert ons eraandat
deerfelijke eigenschappen,vanbéide ouders eenrol spelenbijhetbepalenvan deeigenschappen vanhet nieuwe
individu.
Nadebevruchtingmet eenzaadcel of Spermiumkomt de
eicel tot"leven",totontwikkeling. Zonder dezebevruchtingondergaat deeicelhet lotdat elke andere hoog
gedifferentieerde celnaverloopvan tijd ondergaat,
zijgaat tegronde.Indienwélbevruchting plaatsvindt,
dan isdeeicelplotseling een jonge cel,dienog een
héél levenvoor deboegheeft.Zijvertoont veelsoortige
nieuwe activiteiten,waartoe deonbevruchte eicel,als
eindproductvan eendifferentiatieproces,nietmeer in
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staatwas.
Dient ditvermogen totveelsoortige activiteiten teworden toegeschreven aan speciale verworvenheden van.het
binnengedrongen Spermium? Ditheeftmen lange tijd gedacht
dejongemens zou inal zijn onderdelen reeds inhet Spermiumaanwezig zijn.Binnen devoedselrijke eicel zou deze
aanlegvervolgens totmenselijke proporties kunnen uitgroeien.
Ondanks de fantasievandeaanhangers,tot uitdrukking
komend inhun tekeningen,bleek deze theorie onhoudbaar.
Het isde eicel die de informatie ofblauwdruk bezit
voor deontwikkeling totnieuw individu.Dezeontwikkelingbehoeft slechts ingang teworden gezet door activatievan deeicel.Normaliter gebeurt dit door contact
met het Spermium,maarhetkanook zonder Spermium,bv.
door even aanprikkenvandeeicel.
Bijhet activatie-proces van de eicel blijken gedurende
vrij korte tijd (maximaal 10minuten)verplaatsingen van
ionenop te treden als gevolg vanveranderde doorlaatbaarheid van deeimembraan.Dit gaat gepaard met een
stijging vande zuurgraad van licht zuur (pH6.6) tot
licht alkalisch (pH 7.2).Men neemt aandat,als gevolg
van de stijging inzuurgraad,bepaalde enzymen worden
geactiveerd of gedeblokkeerd,waardoor stofwisselingsen syntheseprocessen inde eicel op gangkomen,zoals
synthese van eiwitten en eveneens synthesevan DNA.
Hiernavolgt deeerste deling ofklievingwaarmee de ontwikkeling irreversibel op gang isgekomen.

-4Iskunstmatige activatie,dus activatie zonder Spermium,
mogelijk enleidt dit toteennormale ontwikkeling en
tot eennormaal individu?
Bijveel diergroepenblijkt deontwikkeling inderdaad
doorkunstmatige activatie op gang tekunnenwordengebracht;we spreken danvan parthenogenetischeontwikkeling.Onderzoek hierover isveelal uitgevoerd bijzeeegelsenamfibiën.Deontwikkeling kwammeestal niet
verder daneenlarvestadium, terwijlbijkikkers enbij
salamanders ineenenkel geval demetamorfose van larve
naar dedefinitieve lichaamsvormwerd bereikt.Dezeenkele gevallenwaarbij deontwikkeling succesvolverliep,
tonenaandathet inprincipemogelijk isuit eeneicel
eenvolledig individu te latenontwikkelen.Bijkalkoenenblijken eieren soms spontaanhunontwikkeling tebeginneneninenkele gevallen totnormale dierenuit te
groeien enbij een salamandersoort uit deKaukasus blijkt
parthénogenèse zelfs denormalewijzevan voortplanting
tezijn.Mannelijke dierenkomenbij deze soortnietvoor.
Ookbijdiverse insectensoorten,bv.wandelende takken,
isparthénogenèse denormalewijzevanvoortplanting.

Hoewel dusontwikkeling zonder Spermienmogelijk is,de
eicelbezit immers inhaar kern degehele erfelijkeaanleg, isparthénogenèse geenregel.
Ermoetenklaarblijkelijk belangrijke factoren zijndie
eenalgemeen afdankenvandemannelijke sexe ongewenst
maken,anders zouhet ondenkbaar zijndat denatuur zich

- 5de luxevanbisexualiteit zoublijven veroorloven.

Devoordelenvan eendubbele erfelijke aanleg,diebij
bevruchtingwordtverkregen,zijn inderdaad duidelijk
aanwezig.Enerzijdsworden recessieve genen inde eikern,
die fataal kunnen zijnvoor het dier,gecompenseerd door
dominante genen ophet overeenkomstige chromosoom van
departner.Deoverlevingskansen zijnhierdoor sterk
vergroot.Anderzijds leidt dedubbele erfelijke aanleg
tot eenveel grotere reeksvan genencombinaties,daar
devaderlijke enmoederlijke chromosomen willekeurig
wordenverdeeld over de geslachtscellen. Ditheeft tot
gevolg datbijveranderende omstandigheden inhet leefmilieu- alsdeze tenminste niet te grof zijn-er
ineenpopulatiemeestalwel individuenvoorhanden zijn,
die aandenieuwe omstandigheden zijnaangepast.
Devraag rijst:Isparthénogenèse ookbij zoogdieren
mogelijk?
Dit onderzoek isgoed op gang gekomen toenhetmogelijk
werd zoogdierembryonen buiten debaarmoeder op tekweken.
Bijmuizen isdat gedurende vijf dagenmogelijk, daarna
moet het embryoworden teruggeplaatst inde baarmoeder
voor deverdere ontwikkeling.
Menheeft bij eicellenvan zoogdieren,vooralmuizen,
kunstmatige activatie toegepast zowel inalsbuitende
baarmoeder. Inveel gevallen leidde ditwel totdelingsactiviteit,maarhet lukteniet deeicel tot volledige
ontwikkeling tebrengen.

-6Eendoorbraakkwam toenenkele onderzoekers (Hoppe &
Illmensee )op de gedachtekwamenbijmuizende eicel
wél tebevruchten,maarnâdebevruchting deeikernof
spermakernweer teverwijderen uit de eicel.Ook toen
trad geenvolledige ontwikkeling op.Dat luktepas toen
deeerste eiceldelingwerd onderdrukt.Daar dekërndeling
wél doorging (beideprocessen zijn indeeicelniet dwingend gekoppeld, integenstelling totdelingvan normale
lichaamscellen)bezat deeicel toenweer denormaledubbele erfelijke aanleg.Debeide dochterkernenblekenmet
elkaar teversmeltenwaarnanormale ontwikkelingvolgde.
Hetbevruchten,verwijderenvan éénkern enhetonderdrukkenvandeeersteklievingmoest buiten de baarmoeder
gebeuren.Na terugplaatsen'vande aldusbehandelde embryonenbleken er inenkele gevallennormalemuizen teontstaan.
Inditonderzoekwerden eicellenvaneen zwartemuizen
stambevruchtmet spermavan eenwitte stam;onder de
nakomelingen vande gemanipuleerde eicellenblekenzwarteenwittemuizen aanwezig,dusontstaanuit resp.een
sperma-of eeneikern (denormale eerste generatievan
dezekruising isgrijsvan kleur). De levendenakomelingenblekenwél allen tothetvrouwelijke geslacht tebehoren. Zijbezaten eendubbelvrouwelijk chromosoom, dierenmet eendubbelmannelijk chromosoombleken dusniet
levensvatbaar tezijn.Normale dierenvanhet mannelijk
geslachtbezitten steeds twee geslachtschromosomen,één
vrouwelijk (x)enéénmannelijk chromosoom(y).
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Uithetvoorgaandevolgtdatnormale ontwikkelinguit allééneenspermakernmogelijk ismits dezehetvrouwelijke
geslachtschromosoombevatenmits deze zichbevindt inde
eicel.Ontwikkelinguiteenspermacel zonder eicel is vol
strekt onmogelijk.Hoewel klaarblijkelijkookbijzoogdie

- 8renontwikkeling uit slechts ééngenoommogelijk is,moet
ditwél intweevoud aanwezig zijnom totnormaleontwikkeling teleiden.
Betekenthetbovenstaande dathet indenabije toekomst
voor eenmanmogelijk zal zijnweliswaar geen zoon,maar
dan tochwel eendochter tekrijgen die inerfelijkeaanlegalstweedruppelswater ophem lijkt? Dat isniet het
geval.Inhetbovenstaande gaathetom een spermakernen
dezebezit immers slechtsdehelftvanhet mannelijk
genoom.Deverdubbeling hiervan leidtniet tot een genoom
identiek aandatvandevader.Bovendien isde "opbrengst
vanhethierbovenbeschreven experiment gering. Slechts
7normale dierenopeentotaalvan 202 gemanipuleerde
eicellen.Toch isdit typeexperimentenvan grootbelang,
daarhetonderzoekmogelijkmaakt naar deexpressie van
erfelijke eigenschappen tijdens deontwikkelingjspeciaal
van recessieve genenenvangenenophet X-chromosoom.

Nadebevruchting gaatdeeicel spoedigdelen.
Dit delings-ofklievingsproceswordtvelemalen herhaald
waarbij steedskleinere cellen ontstaan.Er treedt geen
groeiop tussendeopeenvolgende delingen;de totale
groottevan degroep cellenblijft gelijk aandievan de
eicel.Bijhet delingsproces ontstaan eerst tweecellen;
dezedelen totvier cellen,waarna achtereenvolgens acht
- zestien- twee-en-dertig etc.cellenontstaan.Elke
celdelingwordtvoorafgegaan door eenkerndeling,waarbijuitéénouderkern steeds tweedochterkernen ontstaan.
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FIG. 2.KERNTRANSPLANTATIES BIJ AMFIBIEN
IDeuchar, 1975)

Menheeft lange tijd gedacht dat dekernenvan klievende
eicellen geleidelijk zoudengaanverschillen endat als
gevolg daarvan dediverse cellen elk ineenandere ontwikkelingsrichting zoudenworden gestuwd. Omdit teonderzoekenheeftmenbijpadden enkikkerskernengetransplanteerd vanoudere embryonennaar geactiveerde eicellen
nadat tevoren deeikernwasverwijderd.Het bleek dathet
"jonge"eicytoplasmamet een dergelijke "oude"kern in
staatwas teontwikkelen tot eennormalevrijzwemmende
larve. In enkele gevallen lukte dit experiment zelfsmet
eendarmcel uit eenkikkervisje;het percentage normale
ontwikkeling isechter groter indiendekernvan een
jonger ontwikkelingsstadium afkomstigis.

- 10Dezeexperimenten tonenaandat dekernvaneenceluit
eenouder embryonogdezelfde ontwikkelingsmogelijkheden
heeft alsdezygote kern.Ditbetekent datde celkernen
tijdens deontwikkeling gelijkblijven aanelkaar.
Hoekannuuit één eicel een individumet een grootaantalverschillende weefsels enorganenontstaan alsde
kernenvan allecellengelijk zijn? Deoorzaak isgelegeninhet cytoplasmavan deeicel,datniet homogeen
van samenstelling is.Door deklievingenwordt dezeongelijkeplasmaverdeling bestendigd.
Als gevolgvandeklievingenkomenvervolgens identieke
kernen inniet-identieke delenvanhet eicytoplasma.De
interactiesvandekernenmet hetomringende cytoplasma
zalresulteren inverschillen ingenactivatie indediverse cellen,waardoor deverschillen tussen de cellen
weer groterworden.
Hetbelangvandeklievingen isnuduidelijk.De grote
eicel isopgedeeld ineenpaarduizendkleine cellen.Het
cytoplasma deel,waaraan eenkern istoebedeeld kan groterofkleiner zijn,dooierrijkof dooierarm, aanhet
eioppervlak of eronder.Binnendezekleine,bepaalde actiegebiedjes,kandeontwikkeling eengroot aantalwegeninslaan,afhankelijkvanhet type genendat actiefwordt uit
het totale iniederekern aanwezige genenarsenaal.Uitgaandevandecytoplasma-verschillen tijdens deklievingen ishetmogelijk een reeksvankern-cytoplasma interacties aan tenemen,waaruit eenorganismemet eengroot
aantal gedifferentieerdecelsystemenkanontstaan.Het

- 11verschil incytoplasma isechter niet deenige oorzaak di
leidt tothetverschillend wordenvan de cellen indediverseweefsels.Ook debeïnvloeding dievanbuurcellen
uitgaat leidt totverschillen inexpressie vanhet genoom
Dezebeïnvloeding geschiedtvia contacten tussen de celle
onderling.Als gevolgvan zo'n contact slaat een groep
cellen eennieuwe ontwikkelingsweg in,die zonder dit con
tactnietmogelijk zou zijn geweest.Dit is experimenteel
vastgesteld.

Als celcontacten zo'nbelangrijke rol spelen tijdens de
ontwikkeling, ishetmogelijk dat de celmembranen verschi
lend zijnendat deverschillen zijn terug tevoerenop
demembraanvandeeicel.

Hetbelangvandemembraanvan deeicelvoor denormale
ontwikkeling valt af teleidenuit centrifugerings-experimenten.Wanneermen eicellen centrifugeert danvolgt
eenverplaatsing van decelbestanddelen; zeworden volgens zwaarte gerangschikt afhankelijk van de centrifugeringsas.
Doetmen ditvlakvoor deeerste klieving danwordt de
abnormale rangschikking vande celcomponenten door die
eersteklieving definitief gemaakt.Het zalniemand verbazendat erdanabnormale ontwikkeling plaatsvindt.
Indien echter enige tijdverloopt tussenhet centrifugerenende eersteklieving dan treedtwélnormale ontwikkeling op.De conclusiemoetwel luiden dat decomponente
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Deze experimenten tonenaandat dekernvan eenceluit
eenouderembryonog dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden
heeft alsde zygotekern.Ditbetekent datde celkernen
tijdens deontwikkeling gelijkblijven aanelkaar.
Hoekannuuit ééneicel een individumet eengrootaantalverschillendeweefsels enorganenontstaan alsde
kernenvanalle cellen gelijk zijn? Deoorzaak isgelegeninhet cytoplasmavan deeicel,datniet homogeen
van samenstelling is.Door deklievingenwordt dezeongelijkeplasmaverdeling bestendigd.
Als gevolgvandeklievingenkomenvervolgens identieke
kernen inniet-identieke delenvanhet eicytoplasma.De
interactiesvandekernenmethet omringende cytoplasma
zalresulteren inverschillen ingenactivatie indediverse cellen,waardoor deverschillen tussende cellen
weer groterworden.
Hetbelangvandeklievingen isnuduidelijk.De grote
eicel isopgedeeld ineenpaar duizendkleine cellen.Het
cytoplasma deel,waaraan eenkern istoebedeeld kan groterofkleiner zijn,dooierrijk ofdooierarm, aanhet
eioppervlak of eronder.Binnen dezekleine,bepaalde actiegebiedjes,kan deontwikkeling eengroot aantalwegeninslaan,afhankelijkvanhet type genendat actiefwordt uit
het totale in iederekern aanwezige genenarsenaal.Uitgaandevandecytoplasma-verschillen tijdensdeklievingen ishetmogelijk eenreeksvankem-cytoplasma interacties aantenemen,waaruit eenorganismemet eengroot
aantal gedifferentieerdecelsystemenkanontstaan.Het

- 11verschil incytoplasma isechterniet deenige oorzaak die
leidt tothetverschillend wordenvan de cellen indediverseweefsels.Ookdebeïnvloeding dievanbuuroellen
uitgaat leidt totverschillen inexpressie van het genoom.
Dezebeïnvloeding geschiedt via contacten tussen de cellen
onderling.Als gevolgvan zo'ncontact slaat een groep
cellen eennieuwe ontwikkelingsweg in,die zonder ditcontactnietmogelijk zou zijngeweest.Dit is experimenteel
vastgesteld.

Als celcontacten zo'nbelangrijke rol spelen tijdens de
ontwikkeling, ishetmogelijk dat de celmembranenverschillend zijnendatdeverschillen zijn terug tevoerenop
demembraanvandeeicel.

Het belangvandemembraanvan de eicelvoor denormale
ontwikkeling valt af teleiden uit centrifugerings-experimenten.Wanneermen eicellen centrifugeert danvolgt
eenverplaatsing vandecelbestanddelen; zeworden volgens zwaarte gerangschikt afhankelijk van de centrifugeringsas.
Doetmen ditvlak voordeeerste klieving danwordt de
abnormale rangschikking van de celcomponenten door die
eersteklieving definitief gemaakt.Het zalniemandverbazen dat erdan abnormale ontwikkeling plaatsvindt.
Indien echter enige tijdverloopt tussenhet centrifugerenende eerste klieving dan treedtwél normale ontwikkeling op.De conclusiemoetwel luiden dat de componenten
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vanhet cytoplasmaweerhunnormaleplaatshebben ingenomen.Het ligtvoordehand hierbij eenrichtende invloed
aandeeimembraan toe teschrijven,daar dezenietwordt
verplaatst tijdens centrifugeren.Veelalworden ook specialeeigenschappen toegekend aanhetbuitenste laagje
vanhet cytoplasma,het ectoplasma;dit laagjewordt samenmetdeeimembraan eicortex genoemd.

Kanuithetvoorgaande geconcludeerdwordendat deeicortexnietuniformvan samenstelling isoverhet heleoppervlak?
23
Hierover isdoor Raven ')onderzoek verricht bij eicellen
vandepoelslak.

na. 3».
RANGSCHIKKING « « S n FOLLIKELCELLEN OH rfcYT IN OVARIUM
A.v.nult de to.kom.tl,.«ntm.1.pool
B. v.n opzij.

FIG. 3B.
SUBCORTICAL!GEBIEDJES OP EICEL VAN DE POELSLAK
A. vanuit d..nlm.1« pool
B. van opzij (Rav.n, 1963)

- 13Hijnambijbevruchte eicellen opverschillende plaatsen
vlak onder deeicortex gebiedjes van ietsdonkerder kleur
waar,duidend op eenandereplasmasamenstelling dan inhet
overige deelvandeeicel.Deze gebiedjes,steeds zes in
getal,bleken inaantal en ligging overeen tekomenmet
derangschikking vandekernenvan follikelcellen inhet
ovarium, implicerend dat de follikelcellen een blauwdruk
op deeicortexhebben aangebracht waardoor desubcorticale gebiedjes zijnontstaan. De gebiedjes blekenRNA te
bevatten enzichvóór en tijdens de eerste klievingen te
verplaatsen naar devegetatieve pool. Zekwamen dus slechts
ineendeelvan decellen terecht.
Hetbovenstaande vormt een duidelijke aanwijzing datde
eicortex enmogelijk deeimembraan reeds inhet ovarium
plaatselijk speciale eigenschappen heeft gekregen.Het
bewijshiervoor isechternogniet geleverd.

Het ligtvoor dehand aan tenemen endecentrifugeringsexperimenten tonendit aan,dat dewijzewaarop deplasmabestanddelen ruimtelijk inde eicel zijngerangschikt van
grootbelang isvoor deontwikkeling tot individu.Het
bovenstaande vormt eenduidelijke aanwijzing dat deeicortexbijdeze ruimtelijke rangschikking een belangrijke
rolspeelt.
Bijamfibiën isnadebevruchting op deeicel eengebied
met afwijkende kleurwaarneembaar: de grijze halvemaan.
4
Werd indit gebied de eicortexverwijderd ) ,dan traden
welklievingenop'maar geenverdere ontwikkeling.

- 14Werd eicortexuit dit gebied getransplanteerd naar detegenoverliggende zijdevan eentweede eicel danontstond een
dubbele embryo-aanleg. Ookhieruit blijkt dat de eicortex
enmogelijk deeimembraannietuniformvan samenstelling
is,docheenaantal "instructies"bevat,vanbelangvoor
hetontstaanvandeembryo-aanleg.Bij amfibiën onstaat
het gebiedmet speciale cortexeigenschappen overigens
pasnadebevruchting.Bovendienblijkt dat demembraan
vandeeicellen geleidelijkverschillen gaatvertonen tijdensdeontwikkeling.
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Na eengroot aantalklievingen isuit eeneieenblastula
ontstaan,eenblaas,waarvan dewand uit eengroot aantal
cellenbestaat.

- 15Hierna treedt gastrulatie op,waarbij devegetatieveeihelft instulpt,waarna dedriekiembladenontstaan die als
drie schillen om elkaar heen liggen:Deze schillen laten
losvan elkaar en slaan elkeen eigenontwikkelingsweg in.
Uit debuitenste laag,het ectoderm,ontstaan dehuid en
het zenuwstelsel;debinnenste laag,het endoderm, ontwikkelt tot spijsverteringsstelsel en longen; terwijl
demiddenlaag,hetmesoderm, deoverigeweefsels enorganen levert.

De cellenvan dekiembladen laten gemakkelijk losvan
elkaar alsmen deembryonen of delen ervan schudt ineen
alkalisch kweekmedium.
Brengtmen dealdus geïsoleerde,of gedesaggregeerde,
cellenvervolgens over innormale fysiologische zoutoplossing,danhechten zeweer aanelkaar.
Brengtmennu een groep ectodermcellen samenmetendodermcellen,danvormen decellen eenbolvormige celklomp
dieaanvankelijk eenmozaïk isvan ectoderm en endodermcellen. Deze toestand duurt echter niet lang,de cellen
blijven inbeweging.Weldra sorteren de ectodermcellen
enendodermcellenuit envormen elk eenafzonderlijke
klomp cellen,die aanvankelijk nog samenhangen.
Spoedigwordt dit contact verbroken,zodat er 2celbollen zijn,één bestaande uit ectoderm enéénuit endoderm.
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TIG. 5. DESAGGREGATIE ENREAGGREGKTIEVMt CELLES
(naarTownes enHoltfreter)

Doetmen eendergelijk experimentmetnaast ectodermenendodermcellenook een groepmesodermcellen,dan
treedt eveneens een sorteerproces opwaarbij dedrie celtypenelkhun soortgenotenopzoeken.Het geheelblijft nu
echter ééncelklomp waarin de groep endodermcellen zich
aanéénkantbevindt of inhet centrum endeectodermcellenalseenblaas aandeandere zijde.Deblaas isgevuld
metmesoderm enditweefsel voorkomt dat endoderm enectodermvolledigworden gescheiden.Hetvormthier klaarblijkelijk eenbindend element.Opmerkelijk isdathetresultaat in sterkemate lijktopde situatie diebijnormale
ontwikkeling ontstaat.Uit de"wanorde"van een chaotische
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celklomp is"orde"ontstaan. Devraag hoedit gebeurt,
welke krachtenhier eenrol spelen,houdt onderzoekers
in toenemende matebezig.

Menkan uit deze experimenten o.m. afleiden dat de cellen
vandedriekiembladenverschillende oppervlakte-structurenbezitten,zodanig dat ecto-enendodermcellen een
aantrekkingskracht bezittenvoor de eigen soort,maar de
andere soort afstoten,terwijlmesodermcellen zichintermediair gedragen.
Het isechtermoeilijk hiermee de typische rangschikking
vandeceltypen (ectodermbuiten,endoderm binnen)te
verklaren.

Wat isdeaardvan deoppervlakte-structuren waarmee
cellen elkaar aantrekken of afstoten?
Hierover isdoordeenorme ontwikkeling van de immunologie,
dewetenschap diedeafweerprocessen inhet lichaambestudeert,veelbekend geworden.Afweercellen blijken
oppervlaktereceptoren tebezitten,waarmee zekunnen
reageren op lichaamsvreemde stoffenof lichaamsvreemde
organenomdezevervolgens te inactiveren ofaf testoten.

Elke lichaamscel blijkt een groot aantal specifieke oppervlaktestructuren tebezitten.Eendeel ervan iskarakteristiekvoorhet individu,de lichaamscellen wordendaaromdoordeeigenafweercellen wel herkend maar nietafgestoten.Een ander deel iskarakteristiek voor eenweefsel

- 18oforgaan.Watwehierbovenbij ectoderm enendodermhebben gezien treedt ookopbijbv. lever-enniercellen. In
eenmengselvandeze cellen zaluitsortering optreden.
Beide celtypen zoeken cellenvanhet eigenorgaanopmaar
stotendievanhet andereorgaanaf.

Het ligtvoor dehand dat erbehoefte ontstond aanmeer
informatie overderolvancelcontacten tijdensdeontwikkeling.
Eenmethodevanonderzoek ishetwerkenmet antilichamen,
vervaardigd tegendeoppervlakte-structuren, of receptoren,
vaneenbepaald celtypebv.lymfocyten (witte bloedcellen)
vandemens. Dit gebeurt doorhetbetreffende celtype in
tespuitenbij eenkonijn.Tegendeze,voorhet konijn
lichaamsvreemde cellen,worden antilichamen opgebouwd die
met het bloed doorhet lichaam circuleren.

lymfocyten
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FIG. 6. SCHWA IMMUNO-HISTOCHEHISCHE METHODE

- 19Menkandezeantilichamenuithetbloedzuiveren,zevoorzienvaneenherkenbarelabel (bv.eenkleurstof)enze
latenbindenaandereceptorenopdelymfocytenvande
mens. Menkanmetdezemethodeo.m.aantonenoferafwijkingeninaantallenentypenlymfocytenvoorkomen.
DaareenzeergrootaantalcellennodigisvoorhetopwekQ

kenvanantilichamen (10) ,moetmendoorgaanseenceltype
inkweekbrengenomditaantalteverkrijgen.Hoewelhet
allangetijdmogelijkisomallerleitypendierlijke
cellentekweken,ishettotophedennognietgelukt
omembryonalecelleninkweektebrengen.Eicellenzijn
doorgaanstegrootomzemetsuccesintespuiten,bovendienzijnzeteheterogeen.
Bijzoogdieren,o.a.muizen,blijktnuinhetovariumeen
gezwel (terato-carcinoom)voortekunnenkomenwaarvan
decelleninkweekzijntebrengen.Indiekweekkomteen
celtypevoordatongedifferentieerd isenvoortdurend
deelt.Anderecellenvanditgezweldelenjuistniet,
maardifferentiërentotdiverseweefseltypen.
Dekweekvanhetsneldelendeceltypelevertruimvoldoende
cellenvoorhetmakenvanantilichamen.Dehiertegenopgewekteantilichamenreageerdenuiteraardmetdedelende
carcinoomcellen;zeblekenechterooktereagerenmet
klievendeeicellenvanmuizen.
Menkonindezeexperimentenaantonendattijdensdeklievingenspecialeoppervlakte-structuren aanwezigzijnop

- 20deembryonale cellen,dienaverloopvan tijd verdwijnen
endievanbelang zijnvoor eennormaleontwikkeling) .
Er zijnaanwijzingen dat deze oppervlakte-structuren niet
bijallecellenverdwijnen,maar dat zebehouden blijven
op eenbepaald celtype,de generatieve cellen.Dit zijn
decellenwaaruit later de geslachtscellen ontstaan.Deze
cellijn lijktdustijdens de ontwikkeling embryonale
membraaneigenschappen tebehouden.Het ligt inde lijn
derverwachting dat ditmet eenimmuno^histochemische
methodekanworden aangetoond.

Hetbestaanvanweefsel-enorgaanspecifiekeoppervlaktestructuren,waardoor ineenmengselvan lever-enniercellenbeideceltypen elkaar afstoten,werd reedsbesproken.Voegtmennuaan lever-enniercellenvandemuis,
lever-enniercellenvandekip toedan zoekende levercellenvankip enmuis elkaar open eveneens deniercellenvanbeidedieren,terwijl lever-enniercellen elkaar
onderling afstoten.Dereceptoren zijndusmet recht
orgaanspecifiek entenminste enigermate onafhankelijk van
dediersoort.Beideorganen,lever ennier^hebbenniet
alleeneengeheelverschillende functie,zichuitend in
eenverschil inbouw encelstructuur,maar de verschillen
blijken zichvoort tezetten totopde celmembraan.

Alsblijkbaar soortgelijke cellen elkaar opzoeken ennietsoortgenoten elkaar afstoten,bestaan deorganenvan een
dierdanelkuit gelijksoortige cellenmet eenbepaalde

- 21functie,envormthetbindweefseldescheidingswand?
Hetlaatsteiszekerwaar,deorganenzijnechterveel
complexergebouwd.Zehebbeneenbepaalderuimtelijke
structuurenbestaanuitverschillendecelsoorten.
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7 . DOORSNEDE DOOR DARMPLOOI
(Novikof f / H o l t z m a n .

1976)

Indienwealsvoorbeelddedarmkiezendanvindenweals
binnenbekledinghetendodermuitdevroegeontwikkeling
terug.Ditbestaatnogsteedsuiteenlaagaaneengeslotencellen,nuechterresorptie-epitheelgeheten,daar
heteenduidelijkefunctieheeftgekregen;hetendoderm

-22 isgedifferentieerd.Defunctiebestaatuithet opnemen
vanverteerd voedsel uit dedarm enditdoorsluizennaar
hetbloed.
Op grondvanhetvoorgaande zoumenkunnenverwachten dat
alledarmepitheelcellen gelijk zijnaan elkaar.Dit is
inderdaad het geval tijdens devroege embryonale ontwikkeling alsdedarmnogniet functioneert,maar nietbij
defunctionerende darm.Hierblijken,verspreid tussende
resorptiecellen, slijmcellenvoor tekomen enbovendien
komenverspreid zg.endocriene cellenvoor.Dit zijn
cellen,diehormonenopbouwen enafgeven aanhetbloed
endiewaarschijnlijk de spijsverteringreguleren,zodanig
dat eenaande samenstelling van demaaltijd aangepaste
hoeveelheid enzymenbeschikbaar komt,waarmeehet voedsel
kanwordenverteerd.
Menkanvragen:hoekomen cellenmet deze verschillende
functiesbij elkaar inhetdarmepitheel terecht?
Alsmen aanneemt datdecellendezelfde herkomst hebben
uithet endoderm, (endusdezelfde oppervlakte-structuren)
dan ismoeilijk tebegrijpen hoeopeenshier endaar een
cel eenvolledig andere functiekankrijgen.Voor endocrienecellen geldtbovendien dat zedoorgaans op een
of anderemaniermethet zenuwstelsel inverbinding
staan.Hoe zoudathier geregeld zijn?

Hierover isdoorPearseeen interessante theorie opgesteld.
Het ishekenddatvroeg indeontwikkeling, tijdenshet
ontstaanvan deneuralebuis ofhersenaanleg,eenbepaalde

- 23groep cellen,dieafkomstig isuithetzelfde gebied,wordt
gereserveerd voor allerlei functies inhet organisme.Dit
zijndecellenvan deneurale lijst.Zeverplaatsen zich
over soms aanzienlijke afstanden tot zeop een bepaalde
plaats gaan functioneren,o.m.alspigmentcellen.

l u u r j l c tiiiiï

ni-.irale- l i j s l

F I Ü . B . MIGRATIE CELI.FN NEURALE L I J S T IH.i.lurn

Volgens Pearse

\91U)

zouden deverspreid voorkomende endo-

criene cellen eveneens afkomstig zijnuit de neurale
lijst enop dezewijze,via hunherkomst,toch verbonden
zijnmet het zenuwstelsel.Dezeherkomst is aangetoond
voor diverse endocriene celtypen zoalsbv.hetbijniermergof de calcitonine cellen.Tot opheden ismener
echternogniet ingeslaagd deze elegante theorie te
bewijzen voor deendocriene cellen uit de darm. Dit lukte
ookniet,indienmenuitging van een ruimer gebied van
herkomst,zoalsde zintuigplacoden.
Menkan zichafvragen hoeneurale lijstcellenertoekomen,

- 24opeenbepaaldmoment indeontwikkelinghunomgeving te
verlaten,zichover somsaanzienlijke afstanden teverplaatsen enzich tevestigen indiverseorganen.

Deneurale lijstcellenvormenoverigensniet de enige
reizende celgroep.Ookvandeoergeslachtscellen,devoorlopersvan degeslachtscellen, isbekend dat zebuiten
degeslachtsorganen ontstaan endat zenädeaanleg er
heenmigreren,hetzijviahetbloed (vogels)hetzijvia
hetbindweefsel.
Evenalsbij deneurale lijst rijstbij deze celgroep de
vraag:wat isdeoorzaakdat zeop eenbepaald moment
hunomgevingverlaten,eenréisondernemen enop eenheel
bepaaldebestemming uitkomen.Hoe ishetmogelijk dat ze
eeneigenontwikkelingvolgen,ongestoord doordeomgevende cellen?
Spelendecelmembranenhierbij eenrol?Veranderen de
oppervlakte-structuren enwordendecellen als gevolg
daarvanuitgestoten doorhunomgeving of ligt devolgorde
andersom?
Zonder indetails tetredenmetbetrekking totde gegevens
diehierover reedsbekend zijnkanworden gesteld datinzicht indezeproblemenvanbijzonder belang isvoorhet
begripvandeontwikkeling tot eigenheid.

- 25Hoe moetenwenudeeigenheiduitdetitelvanditverhaalverstaan?

Ditishetalszelfstandigeeenheid

functionerende individu.Inhetvoorgaandehebik-enkele
hoofdlijnengeschetstwaarlangsdeeigenheidofzelfstandigheidvaneenindividuontstaat.Hierbijkwamnaarvoren
dateigenlijkelkorgaaneeneigenheidbezit,daarimmers
cellenvanverschillendeorganenelkaarafstoten,maar
eenaantrekkingskrachtbezittenvoorcellenvandeeigen
soort.
Isnudeheleontwikkelingvaneitotindividugeprogrammeerd,m.a.w.isdezewerkelijkals"blauwdruk"aanwezig
indeeicel,enisslechts"vertaling"nodigviainteractiestussencytoplasmaenkernbinnendecelenomgekeerd?Ditlijktinderdaadtotopzekerehoogtehetgeval
tezijn.
Hetfeitechterdatcelcontactenencelinteractiesvan
grootbelangzijnvoordenormaleontwikkelingtoontaan
daterinbelangrijkemate"nieuwvorming"optreedt,dat
véélnietalsblauwdrukisvastgelegd.
Alsnoodzakelijkecelcontactenniettijdigtotstandkomen,isabnormaleontwikkelinghetgevolg.Ditismet
velevoorbeeldenaantetonen.Iklaathiereenvoorbeeld
uitrecentonderzoekvolgen (Stevens&Illmensee), dat
werdverrichtinsamenwerkingmetBeatriceMintze.a.
Zoalsreedsvermeldkanbijzoogdieren,o.m.bijmuizen,
eenteratocarcinoomgezwelontstaanindegeslachtsorganen.Dedelendecellenhieruitzijnelkapartinkweek

- 26tebrengen.Na 24uur treedt deling op,waarbij uit elke
cel twee identieke dochtercellen ontstaan.Vandezedochtercellenwerd ééncel geïnjecteerd ineenvier dagenoud
embryo datvervolgenswerd geplaatst indebaarmoeder van
muisA.De tweededochtercelwerd ineenklein glazen
buisje onderdehuid vanmuisBgeïmplanteerd.Deresultatenvandit experiment datmeermalenwerd herhaald,
warenverbluffend.
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MuisAbaardeeennormaal jong.Decel uithetkwaadaardigegezwelbleek zichalseennormale embryonale celvele
malen tehebben gedeeld toteengroot aantal cellen,die
deel uitmaaktenvanmeerdere organen.BijmuisB ontstond een gezwel opdeplaatswaar dedochtercel was ingeplant.Met zekerheid konworden aangetoond datdit gezwel
uitdedochtercel afkomstigwas«

- 27Uithetvoorgaande blijkt duidelijk het belangvan deomgevingvandecellenvoor de richtingwaarin deze zich
ontwikkelen.Hetvestigt tevens de aandacht ophe,tontstaanvan afwijkend celgedrag^leidend tot gezwelvorming
als gevolgvan eenafwijkend "milieu interieur".Voor het
verkrijgenvan ditbelangrijke inzicht was fundamenteel
ontwikkelings-biologischonderzoek nodig gedurende vele
jaren.Het grotebelang van dergelijk onderzoek mogehiermee duidelijk zijn.

Voor deLandbouwhogeschool isembryologisch enontwikkelingsbiologisch onderzoek van belang daar een organisme
tijdens zijn embryonale ontwikkeling hetmeest gevoelig
isvoor schadelijkemilieu-invloedenuit deomgeving.
Relatief geringevervuiling kan afwijkingenveroorzaken. Schadelijkemilieu omstandigheden dienen daarom
bijvoorkeur op zichontwikkelende dieren ofplanten te
wordenonderzocht.Voorhet opmerken enbeoordelen van
hun effect iskennisvan denormale ontwikkeling noodzakelijk.

Juistwegens dekwetsbaarheid van de embryonale ontwikkeling isembryologisch enontwikkelingsbiologisch onderzoek
metnamevanbelangvoor de teeltrichtingen.Het fundamenteleonderzoek verschaft inzicht indebasisprocessen van
denormale ontwikkeling enkan leiden totbetere selectie
van teeltomstandigheden. Tevensverschaft het inzicht in
hetontstaanvan afwijkingen zoals uit het hierbovenbeschreven experiment blijkt.
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onzevakgroep staatdedarm centraal inhet onderzoek
en speciaalproblemen inverband metvertering enresorptievanvoedsel,afwezigheid of tekort aanvoedsel,afweerreactie opbestanddelenvanhetvoedsel.Tevens zijn
vragendiebetrekking hebbenopmigratie endifferentiatievanneurale lijstcellenenoergeslachtscellen onderwerpvanonderzoek.Het onderzoekwordt uitgevoerd bij
vissen,daar deze groep dierennog relatiefweinig is
onderzocht.Beoogd wordtmet deresultatenvan ditonderzoek,in interactiemet de sectie functionele morfologie
ende sectie celbiologievanonzevakgroep,bouwstenen
te leverenvoorhet toegepaste onderzoek bij deze economisch steeds belangrijker diergroep.
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Aanhet eindevan dezevoordracht wil ikHare Majesteit
deKoningin dankenvoorhetbekrachtigen vanmijn,benoeming.Het CollegevanBestuur dank ikvoor het inmij
gesteldevertrouwen.Dit is gebleken uit dewijze waarop
zij zorghebben gedragenvoorhet vervullen vandemateriële enpersonelewensen dievoortvloeiden uit deonderwijsopdracht.Hoewel hiermeeniet gezegd isdat erniet
eenreeks onvervuldewensen ligt,geldt dat denieuwe
huisvesting inZodiacvrijwel ideale omstandigheden biedt
waarbinnen aannóg enigepersoneelsleden een zinvolle en
boeiende taak geboden kanworden inonderwijs enonderzoek.

Ik spreek dehoop uit dat de samenwerking die reeds in
enige gevallen bestaat tussenonzevakgroep ende overige
Zodiac-vakgroepen, op zinvollewijze zalwordengecontinueerd enuitgebouwd,ookmet de sectievisteelt. Ikben
verheugd datbuiten Zodiac goede contacten bestaanmet
diversevakgroepen, speciaalmet devakgroepen dierfysiologie enplantkunde.

Dierbaremoeder,
Devreugde over Uwaanwezigheid wordt getemperd doorhet
feitdatvader ernietmeer bijkan zijn.Ikben Ubeiden
steedsdankbaar geweest datUmij instaat heeft gesteld
aandeuniversiteit te studeren,waardoor eenuniversitaire loopbaanmogelijkwerd.

- 30Hooggeleerde Osse,besteJan,
Wij zijnbeidenvrijwel tegelijk aandeLandbouwhogeschool
benoemd als eerste ledenvandehuidigevakgroep experimentele diermorfologie encelbiologie.De samenwerking
bijdeopbouwvan devakgroep,waarbij vele problemen
moestenwordenoverwonnen,kon steeds ingoede harmonie
plaatsvinden. Ikheb jebewonderd endoe datnog steeds
omjegroot enthousiasme,jegenerositeit enhetvertrouwenwaarmee jejeomgeving tegemoet treedt.

Beste ledenvandevakgroep experimentele diermorfologie
encelbiologie,
Ikprijsme gelukkig tebehorentot eenvakgroep waarvan
de leden gemotiveerde enhardewerkers zijn,voor wie
niet snel iets"teveel" is.Een dergelijke instelling is
ooknoodzakelijk gezienhet omvangrijke takenpakket op
het gebied vanonderwijsenonderzoekvanonzevakgroep.
Ikhoop datdeprettige en goedewerksfeer dieernu is
behouden zalblijven endathet strevenomin regelmatig
overleg totverdere integratievan onderwijsenonderzoek
tekomen,tot succes zalleiden.
Bijhetnoemenvan devakgroep denk ikspeciaal aande
ledenvande sectie histologie/ontwikkelingsbiologie;
de steedshechtere samenwerking diebezig isteontstaan
enhetniveauvandereedsverrichtte prestatiesrechtvaardigen deverwachting opeengoede toekomst.Deze goede
toekomsthopenwe tebereiken insamenwerking met de leden
vande sectie functionele diermorfologie ende sectie
celbiologie.
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Tijdens demoeizame groei indeafgelopen periodenaar de
vakgroep die ernu is zijnwe op kundigewijze bijgestaan
door jou.Ikbenjebijzonder erkentelijk voor devele
uren indie eerstejaren aanonzevakgroep besteed.

Mijn dank gaat ookuitnaar dehoofdenvan de afdeling
Financiële Zaken enPersoneelszaken, diemet begrip voor
onze problemen indieperiode,meewerkten aan een"werkbare"oplossing.

Hooggeleerde Raven,
Ikheb het steeds als een groot voorrecht beschouwd dat
ik tijdensmijn studie enmijnpromotie onderzoek onder
Uw gezaghebbende enprettige leidingmochtwerken.
AanUdank ikde stimulans er steedsnaar te streven
kwalitatief goed onderzoek teverrichten en goed onderwijs tegeven.
Inmijn dankwil ikook de ledenvande sectieexperimentele embryologie enontwikkelingsfysiologie van de
vakgroep algemene dierkunde inUtrecht betrekken voor
devele hulp die zijmij,gedurende de eerste jaren in
Wageningen,boden.

Waarde studenten,
Jullievormen de laatste groep totwie ikmijricht,
maar jullie zijn zekerniet deminst belangrijke.Immers,
devoornaamste taakvan deLandbouwhogeschool,denaam

- 32zegthet al, ishet gevenvanonderwijs.Aan jullie dankt
zijhaarbestaan enhetzelfde geldtvoormijn aanwezigheid
hier. Ikheb inmijn onderwijs steeds getracht jullie
door devele feitelijkheden heen tewijzen op deverbandendiealdie feiten toteen samenhangend geheelweven.
Ikhoop dat jullieonzevakgroep ookvoorhet verrichten
vandoctoraal onderzoek zullenweten tevinden.
Dankvoor Uwaandacht.
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