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HOOFDSTUK I

/

INLEIDING
Deonsomringendenatuurvertoonteenverbijsterendeveelheidaanvormen,
diedemenssindsdeoudstetijden heeft trachtenteklassificeren envannamen
tevoorzien.Naarmatedewetenschapvordert,ishetmogelijk kleinereverschillen te ontdekken, subtielere begrippen te definiëren en daarmee de bestaande
klassificaties uittebreidenoftedoorbreken.
Indebotanie,endusindemycologie,ishetgevenvannamenaanbepaalde
regelsonderworpen, die opinternationale botanischecongressenwordenvastgesteld.Decriteriavoorhetbepalenvanklasse,orde,familie,geslachtensoort
berusten gewoonlijk op demorfologie (BISBY, 1945).Bij het vaststellenvande
soort moet men soms daarnaast ook andere criteria laten gelden. Bisby zegt:
„A speciesoffungi istherefore aconceptbased primarily on morphology,but
frequently onthehostaswell.Sometimesitispossibleto applytestswhich,so
to speak let Nature help to decide; for example, tests of the ability of two
fungi to cross,and theuse ofserologicalmethods.'
Geldt dit alvoor de soort, belangrijker wordt dit nogbij deonderverdeling
van de soort. De „International code of Botanicalnomenclature" van 1956,
laat daartoe de mogelijkheid open. In artikel 4 wordt gezegd, dat behalve de
gebruikelijke indelinginfamilie, geslacht,soort, „further supplementaryranks
may be intercalated or added, provided that confusion or error isnottherebyintroduced", en „recommendation 4A"luidt:„In classifying parasites,especiallyparasiticfungi, authors whodo not givespecific valueto taxacharacterized from a physiological standpoint should distinguish within the species
2
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special forms (formae speciales) characterized bytheir adaptation to different
hosts".
Binnenparasitaire schimmelsoorten,dieinstaatzijneengrootaantalplantegeslachten aan te tasten, komen dikwijls verschillen voor tussen stammen
wat betreft hunpathogeniteit tenopzichte vanverschillende plantegeslachten:
dergelijke stammen noemt mendanformae speciales; zeworden veelal aangeduid doorachterdenaamvandesoort,waartoezebehoreneenafleidingvan
de naamvanhunwaardplanttelatenvolgen,bijv.Fusariumoxysporumf. lupini.
Daarnaast kunnenzichbinneneenheden {species of'formae speciales),dieeen
bepaaldeplantesoort aantasten, verschillen voordoen watbetreft pathogeniteit
ten opzichtevanrassenvandezelfde waardplant; heteneindividu tast bijv.de
rassen aenbvandewaardplant aan,terwijl hetandereb,cendaantast en a
ongemoeid laat. Menspreekt danvanfysiologische rassen, kortwegfysio's; ze
worden aangeduid meteenrangnummer, bijv. F.oxysporum f.pisira.s 1.Voor
hetonderkennenvandergelijkefysio'sishetnodiginfectieproeven opeenwaardplantenreeks uittevoeren. Dergelijke proeven zijn dikwijls vrij bewerkelijken
bovendien ishetinstand houdenvaneengenetischzuivere waardplantenreeks
geeneenvoudige zaak. Menkanzichafvragen ofin sommige gevallennieteen
eenvoudiger, envooral zekerder, invitro toets mogelijkdsomfysio's teonderscheiden. In het hier volgend onderzoek is getracht dit probleem vanserologische kant tebenaderen. Desérologie biedt onsdemogelijkheid ommet een
betrekkelijk eenvoudige techniek uiterst fijne chemische verschillen aantetonen,vooropgesteld datdezefijne verschillen gelegenzijn inserologischactieve,
dus tamelijk grote, moleculen.
Men kanbij eendergelijk onderzoek eengroot aantal fysio's, zo mogelijk
vanverschillende schimmelsoorten, volgens één of enkele eenvoudige serologischemethoden onderzoeken; menkanook,uitgaandevaneengeringeraantal
individuen, eengroter aantal methoden toepassen endieper indeaard vande
reacties trachten door te dringen. Aangezien over de antigene structuur van
schimmels nogzeer weinig bekend is,werd by dit onderzoek delaatste werkwijae gevolgd.
Ditonderzoekwerduitgevoerd meteenaantalformaespecialesvanFusarium
oxysporum.Deze schimmel werd gekozen, omdat hiervan een groot aantal
formaespeciales, enookfysiologische rassen bekend zijn, terwijl hij bovendien
gemakkelijk opeen synthetische voedingsbodem te kweken is,wathetserologisch onderzoek vereenvoudigt.
Serologische methoden vereisen eenspeciale techniek enditonderzoek,dat
op instigatie en onder leiding vanProf. Dr. A. J. P. OORT werd uitgevoerd,
vond danookplaats opeenvoor ditdoel gespecialiseerd laboratorium, ni.de
serologische afdeling vanhetLaboratorium voor Bloembollenonderzoek (onder detoenmalige leidingvanProf. Dr.E. VAN SLOGTEREN).Eenaantal serologische begrippen enmethoden worden,voorzover zebetrekking hebben op dit
onderzoek,indeHoofdstukken IIenIVinhetkort behandeld.
Immunisatie van konijnen met diverse preparaten van de schimmel leidde
spoedig tot het inzicht, dat de antigene structuur van de schimmel tamelijk
complex is.Omhierin enig inzicht te krijgen werd overgegaan tot toepassing
van de geldiffusiemethode en de methode der immuno-elektroforese. Een
beurs vandeFranse Regering maakte hetmogelijk delaatste methode ophet
Laboratorium vanzijn ontwerper, Prof. Dr.P. GRABAR,vanhetInstitut Pasteur, tebestuderen.
Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen 59(7), 1-60(1959)
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HOOFDSTUK II

SEROLOGIE
1.

A L G E M E N E SEROLOGISCHE

BEGRIPPEN

Serologie is afgeleid van serum, dat is de gelige vloeistof, die overblijft nadat
uit gestold bloed de bloedlichaampjes en de fibrine zijn verwijderd. In dit
serum bevinden zichgewoonlijk antistoffen of antilichamen, diedoor een dierlijk
organisme gevormd kunnen worden als „vreemde" stoffen, d.w.z. stoffen, die
niet afkomstig zijn uit eigen weefsels in de bloedbaan terecht komen. Dit kan
dus gebeuren als reactie op een infectie, maar het mechanisme van de reactie
treedt ook inwerking tegen op zichzelf onschadelijke, hoogmoleculaire stoffen;
in beide gevallen spreekt men van een geïmmuniseerd dier.
Alle stoffen, die de vorming van antistoffen kunnen veroorzaken heten
antigenen. Ze hebben in het algemeen een moleculair gewicht van 10.000 of
hoger. Eiwitten zijn goede antigenen. Ook tegen Polysacchariden kunnen antistoffen gevormd worden, vooral als deze aan eiwitten zijn gebonden. Konijnen
produceren tegen zuivere Polysacchariden geen antistoffen, de mens daarentegen wel (HEIDELBERGER, 1956). Lipoiden in zuivere vorm zijn, voorzover bekend, niet antigeen, in combinatie met Polysacchariden of proteïnen kunnen ze
goede antigene eigenschappen hebben, zoals de zogenaamde Boivin-antigenen:
deendotoxinen van gramnegatieve bacteriën, dielipo-polysacchariden zijn.
Met het begrip antigeen worden ook alle stoffen aangeduid, die in vit)o een
zichtbare reactie geven met antistoffen, ook al kunnen ze de antistofproductie
zelf niet op gangbrengen. In dit gevalgebruikt men ook welhet begrip hapteen.
Het begrip antigeniteit (Engels: antigenicity) en het bijvoegelijk naamwoord
antigeen (Engels:antigenic) worden alleen gebruikt in verband met stoffen, die
de antistofproductie wel op gang kunnen brengen. Antigenen, die gebruikt
worden voor de reacties in vitro, noemt men toetsantigenen, onafhankelijk van
hun verdere eigenschappen.
Een serum, dat antistoffen tegen een bepaald antigeen bevat wordt een
antiserum of immuunserum genoemd. Normaal serum met betrekking tot een
bepaald antigeen, is serum, dat geen antistoffen tegen dat antigeen bevat.
Antistoffen bezitten per definitie de eigenschap, dat zezichmet de antigenen,
waartegen ze gevormd zijn, kunnen verbinden. Deze reactie is specifiek, d.w.z.
antistoffen tegen een stof areageren alleen met dit antigeen enniet met een stof
b.De reactie kan ook buiten hetdierlijk organismeplaats vinden enzichinvitro
op een of andere waarneembare wijze manifesteren (agglutinatie, precipitatie,
lysis). Dit feit, gecombineerd met genoemde specificiteit maakt het mogelijk
om hoogmoleculaire stoffen op betrekkelijk eenvoudige wijze, zonder ingewikkelde chemische analyses, te herkennen. Dit heeft ertoe geleid serologische
methoden ook buiten de medische wetenschap toe te passen, namelijk in de
eiwitchemie en de virologie (VAN SLOGTEREN & VAN SLOGTEREN, 1957). In de
bacteriologie en de mycologie kan de sérologie hulp bieden bij het herkennen
van bepaalde soorten (diagnostiek) en bij het onderverdelen van morfologische
eenheden in een aantal serologische typen (systematiek).
Reacties tussen antistoffen en de antigenen waartegen deze antistoffen gevormd zijn, heten homologe reacties. Reacties tussen antistoffen en antigenen
of mengsels antigenen, van een andere herkomst dan de antigenen waartegen
4
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ze gevormd zijn, bijv. van nauwverwante organismen, noemt men heterologe
reacties.
Bij kunstmatige immunisatie vanproefdieren worden meestalmetkortereof
langere tussenperioden injecties gegeven, zodat over eenzekereperiode voortdurend antigeen materiaal aanwezig is.Na een eerste injectie duurt het enkele
dagenvoorerantistoffen inhetbloedaangetoond kunnenworden.Dehoeveelheid neemt sneltoetoteenmaximum,waarnahijweerdaalt alsergeentweede
injectie opvolgt.Wordendeinjecties herhaald, danwordtditmaximumhoger,
tot ook hier weer een grens bereikt is, waarna volgende injecties geen effect
meer hebben. (BOYD, 1956).De hoogsteverdunning van het antiserum (of het
antigeen)waarmee nogeenwaarneembare reactieverkregen wordt,noemtmen
detitervanhetantiserum (hetantigeen).Na eenrustperiodevan enkelemaandenkan eennieuweinjectie aanleiding geventot eenplotselinge stijging vande
titer tot eenmaximum, dat hoger ligt, dan bij deeerste serieinjecties werdbereikt. Men spreekt dan van een „booster" injectie envan een „secondary response" of stooteffect. Niet alle antigenen gevenaanleiding tot zo'n stooteffect.
De antistofproductie kan in sommige gevallen in gunstige zin worden beïnvloed,door bepaalde stoffen gelijktijdig metdeantigenenintespuiten,diedan
hulpstoffen of „adjuvants" worden genoemd.
2. SEROLOGISCHE V E R W A N T S C H A P

In de systematiek en defylogenie worden welserologische methoden toegepast voor het vaststellen van de graad van verwantschap tussen hogere dieren
of tussen hogere planten. Hierbij gaat menuit van het principedat deintensiteit van de serologische reactie evenredig is met de graad van verwantschap.
Alstweesoorten in deloop van deevolutie uit elkaar zijn gegaan,zijn daarbij
chemische zowel als morfologische verschillen ontstaan. Hiervan kunnen de
chemische verschillen voor een deelen dan vooral met behulp van deprecipitatie-reactie worden opgespoord.
NUTTALL (1904) en BOYDEN (1934 en 1942) onderzochten een groot aantal
gewerveldedierenenvondeninhetalgemeeneengoedverband tussendegraad
van verwantschap en de intensiteit van de reactie. In de plantensystematiek
was het vooral de zogenaamde Königsberger school onder leidingvan MEZ
en ZIEGENSPECK(1925en 1926),die een groot deel van het plantenrijk heeft
doorvorst. De door hen opgestelde „Königsberger serodiagnotischer Stammbaum" vertoonde naast veleovereenkomsten met, ook enkeleafwijkingen van
deconclusiesvansystematici,dievolgensmorfologische,anatomischeencytologische methoden werkten. Dit leidde tot een zeer heftige kritiek (BOOM, 1930),
dieer ongetwijfeld toeheeft bijgedragen, dat serologische methoden thans nog
slechtssporadischwordentoegepast indesystematiek.
Uit bovenstaande zou menten onrechte deconclusie kunnentrekken, dater
binnen een morfologische eenheid, binnen de soort bijvoorbeeld, geen serologischeverschillen bestaan. Eenvoorbeeld waar dit welhet gevalis,zijn debekendebloedgroepen bij demens.
In de bacteriologie, waar dikwijls serologische methoden toegepast worden
voor diagnostische doeleinden, loopt de serologische differentiatie in het algemeen parallel met de gebruikelijke klassificatie. In vele gevallen blijken er
echter ook grote serologische verschillen tebestaan tussen organismen, die op
grond van morfologische kenmerken en de wijze van groei op kunstmatige
Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen 59 (7), 1-60 (1959)
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voedingsbodems dicht bij elkaar geklassificeerd staan. Soorten kunnen aldus
worden onderverdeeld in typen en typen weer gerangschikt in groepen. Men
spreektdanvan soortspecificiteit,typespecificiteitengroepspecificiteit.Bijnauwverwante organismen heeft despecificiteit vande antistoffen deneiging om af te
nemen als een proefdier gedurende een lange periode wordt geïmmuniseerd.
(MAURER, 1954; LINK & WILCOX, 1933).
Het isniet altijd mogelijk de specificiteit teherleiden tot éénchemisch zuivere
stof. Dikwijls zijn chemische complexen verantwoordelijk voor de antigeniteit.
MORGAN (1943) beschouwt bacteriële antigenen als een labiel molecuul-aggregaat van een specifieke groep met een bepaalde chemische samenstelling (bijv.
Polysacchariden) en daaraan los gebonden andere samenstellende delen, die de
antigeniteit veroorzaken (dat kunnen eiwitten zijn). Zo'n complex kan aanleiding geven tot de productie van meer dan één antistof. Omgekeerd kan één
antistof reageren met antigeen-complexen, die in chemische opbouw kleine verschillen vertonen, en bijvoorbeeld afkomstig zijn van nauwverwante organismen.
Bij kruisreacties tussen antigenen van, en antiserums tegen nauwverwante
organismen gaat men wel uit van de volgende eenvoudige voorstelling:
antigenen
bacterie 1 a, b, c, d, e,
bacterie 2 c, d, e, f, g, h,
bacterie 3 e, f, g, h, j , k,

antistoffen
serum 1 A, B, C, D, E,
serum 2 C, D, E, F, G, H,
serum 3 E, F, G, H, J, K,

Serum 1 reageert behalve met bacterie 1,ook met bacterie 2(op grond van de
antistoffen C, D en E) en met bacterie 3 (op grond van antistof E). Verzadigt
men nu serum 1met de antigenen van bacterie 2 dan zullen de antistoffen C,
D en E uit de oplossing verdwijnen; de antistoffen A en B blijven over, zodat
het verzadigd serum nog wel met bacterie 1, echter niet meer met bacterie 2 en
3 kan reageren. Omgekeerd kan men ook serum 2 met bacterie 1 verzadigen.
Dit noemt men de spiegeltoets. Deze eenvoudige voorstelling gaat in sommige
gevallen op, echter uit wat boven gezegd is over complexe antigenen blijkt al,
dat dit niet altijd het geval is. Als a, b en c in één complex verenigd zijn, kunnen bij verzadiging met bacterie 2 ook de antistoffen A en Bverdwijnen en zal
van een specifieke differentiatie geen sprake meer zijn. Een andere moeilijkheid
doet zichvoor bij zwakke antiserums: verzadiging met opgeloste antigenen gaat
gepaard met verdunning, wat ook het uitblijven van de reactie tot gevolg kan
hebben. In dergelijke gevallen zal men zich tot andere methoden moeten wenden, bijvoorbeeld de geldiffusie-reactie. Men kan ook trachten bepaalde antigenen langs chemische weg zuiver in handen te krijgen.
3.

S E R O L O G I S C H

O N D E R Z O E K

BIJ

S C H I M M E L S

a. Betekenis
Serologische methoden zijn in de mycologie van veel geringere betekenis
gebleven dan in de bacteriologie. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te
wijzen.
In vele gevallen zijn schimmels met behulp van loep of microscoop te determineren enheeft mengeenbehoefte aan deserologischetechniek,dienueenmaal
speciale voorzieningen eist en bovendien aan vele onderzoekers onbekend is.
6
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Schimmels kunnen niet als bacteriën op eenvoudige wijze in hun geheel bij
eenproefdier ingespotenworden,maar moetenindemeestegevalleneersteenof
andere bewerking ondergaan (fijnmalen, extraheren).
In het algemeen zijn schimmels slechte antigenen, wat het serologisch werk
erg bemoeilijkt.
Schimmels spelen slechts een ondergeschikte rol bij de ziekten van mens en
dier. Het menselijk en dierlijk organisme heeft veel meer te verduren van aanvallen vanbacteriën en tracht zich hiertegen teverweren door hetvormenvan
antistoffen. Deze antistoffen zijn zowel voor therapeutische als diagnostische
doeleinden direct van belang. Serologie van fytopathogene schimmels moet
daarentegen langs een omweg uitgevoerd worden: de schimmel moet eerst bij
een proefdier worden ingespoten en het verkregen antiserum is enkel voor
diagnostische doeleinden en niet voor therapie van zieke planten bruikbaar.
Bij deaantasting vaneenplant door eenschimmel speelt deproductie vanantistoffen, zodieal plaats vindt, eenveel geringere rol,doordat de plant nietbeschikt over een centrale bloedsomloop, die gevormde antistoffen tot in de
fijnste weefsels vervoert enonsbovendien in staat stelt deze antistoffen opeenvoudige wijze in handen te krijgen.
Schimmels, dieziekten bijdemens veroorzaken zijn dikwijls serologischwel
onderzocht. Omgekeerd spelen serologische methoden een geringe rol bij het
onderzoek vanfytopathogene en bodem-bacteriën.
b. Serologie bijzoöpathogene schimmels
De systematiek vandeschimmels,dieallerleiziekten bij mensendier kunnen
veroorzaken, is nog zeer verward. De meeste moeten tot de Fungi imperfecti
gerekendworden,terwijl eenaantalAscomyceten zijn.
De grote groep derringworm-schimmels, dieallerlei oppervlakkige mycosen
op huid, haren en nagels veroorzaken, omvat een 100-200 soorten, die samen
de familie derTrichophytoneae vande Fungi imperfecti vormen. Patiënten, die
aan zo'n dermatomycose lijden, vertonen een overgevoeügheidsreactie vande
huid na intracutane injectie van trichophytine, eenstikstof bevattende polysaccharide,geëxtraheerduitéénvan deTrichophytoneae. Ditwijst opde aanwezigheid van antistoffen (allergenen). Agglutininen, precipitinen en complementbindende antistoffen heeft menechter nooit duidelijk kunnen aantonen (KLIGMAN & DELAMATER, 1950).

Ook bijna alle schimmels, diesystemische mycosen veroorzaken, geven aanleiding tot dergelijke overgevoeligheids-reacties. Bovendien kunnen hierbij
dikwijls welagglutininen, precipitinenencomplementbindende factoren worden
aangetoond, zowel bij de patiënten zelf, als bij kunstmatig geïmmuniseerde
proefdieren. De literatuur op dit gebied is zeer uitgebreid. Voor gedetailleerde
overzichten zijverwezen naar WOLF &WOLF (1947) en EMMONS (1950), diede
medische mycologie vanmycologisch standpunt benaderen, NICKERSON (1953),
die een aanvulling geeft van meer medische zijde, KLIGMAN & DELAMATER
(1950), die speciaal de immunologische kant behandelen en naar het rapport
van eenin 1957gehouden „Symposion".
Ookindemedische mycologieisdetherapeutische betekenisvanserologische
methoden gering: passieve immunisatie van patiënten met immuunserums
bleek slechts inenkele gevallen mogelijk. Serologische onderzoekingen worden
echter vooral toegepast omdiagnostische endaarmee samenhangende taxonoMeded. Landbouwhogeschool, Wageningen 59(7), 1-60(1959)
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mische problemen op te lossen. Het grote aantal kruisreacties maakt interpretatie van de resultaten echter dikwijls moeilijk.
De reeds genoemde allergische verschijnselen zijn dikwijls weinig specifiek
en de resultaten van de huid-reacties hebben dan ook slechts aanvullende waarde in de diagnostiek. Wel belangrijk zijn ze bij Coccidioides immitis, een longpathogeen, dieernstige koortsen kan veroorzaken, enbij Sporotrichum schenkii,
die met houtsplinters het menselijk lichaam kan binnendringen.
De concentratie van in vitroreagerende antistoffen is bij patiënten, zowel als
bij kunstmatig geïmmuniseerde dieren bijna steeds laag: soms kan zelfs bij de
zeer gevoelige complementbindingsreactie alleen met onverdund serum een
reactie worden verkregen. Hoewel dit in principe aan de verkregen resultaten
geenafbreuk hoeft te doen, ontstaan er welmoeilijkheden, alseveneens zwakke
reacties worden verkregen met andere schimmels. Dergelijke kruisreacties
komen vaak voor, bijvoorbeeld tussen Blastomyces dermatitidis (een huidziekte
veroorzakende gistachtige Ascomyceet), Coccidioides immitis en Histoplasma
capsulatum (een Fungus imperfectus, die systemische mycosen, gepaard gaande
met koorts en anémie kan veroorzaken; een meer onschuldige vorm geeft in
bepaalde streken verkalkingsverschijnselen in de long, hetgeen nogal eens verwarring met t.b.c. oplevert.) (SALVIN, 1949; SMITH & SAITO, 1957).Bij de kruisreactieszijn ervaakwelkwantitatieve verschillen tussen dehomologe enheterologe reacties.
Ook de gistachtige schimmels van de familie der Torulopsidaceae, waartoe
o.a. de geslachten Candida(in de medische literatuur merkwaardigerwijze vaak
Monilia genoemd) enTorulopsis( = Cryptococcus —Toruia)behoren, vertonen
allerleikruisreacties,onderlingzowelals met Saccharomycetaceae. Deze schimmelsveroorzaken zeer verschillende ziekten van min of meer onschuldige huidziekten en spruw bij kinderen, tot zeer fatale aantastingen van het centrale
zenuwstelsel (meningo-encephalitis). Volgens TSUCHIYA et al. (1957) zijn de
antigene structuren van Candidarobusta en Saccharomyces cerevisiaezelfs volledig identiek.
Onder de schimmelantigenen blijken Polysacchariden dikwijls een belangrijke
rol te spelen. Soms komen deze Polysacchariden voor in een kapsel rondom de
gistachtige schimmellichamen (bij Candida, Torulopsis en Sporotrichum). NEILL
et al. (1949) baseerden hierop een gemodificeerde „Quellungsreactie": in aanwezigheid van antiserum worden de gewoonlijk onzichtbare kapsels plotseling
zichtbaar. Deze reactie is in sommige gevallen specifiek.
Naast Polysacchariden kunnen ook eiwitten eenrol spelen bij de antigeniteit,
zoalsbij Blastomyces dermatitidis enHistoplasma capsulatum. LABZOFFSKYet al.
(1957) voerden een gefractioneerde extractie van de gistachtige fase van Histoplasma capsulatum uit. Van deverkregen fracties waren er tenminste zeven en
misschien acht serologisch en chemisch verschillend. Alle acht gaven positieve
reacties met eiwit- zowel als met suikerreagentia.
SALVIN & RIBI (1955) scheidden van de gistachtige vorm van Histoplasma
capsulatum de celinhoud van de celwand en toonden aan, dat de complementbindende antigenen, evenals de toxinen, indecelwand voorkomen; de hemolytische activiteit ten opzichte van cavia-erythrocyten berust vooral op de, in het
protoplasma voorkomende stoffen, terwijl bij de huidreactie zowel protoplasma
als celwand een rol kunnen spelen.
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c Serologie bijfytopathogene

schimmels

Reeds in 1907 voerden M A G N U S & FRIEDENTAHL serologische reacties met
Ustilago species uit, waarbij ze aantoonden, dat deze schimmels serologisch
weinig verwantschap vertoonden met hogere planten. Dergelijke verwantschappen bestaan er wel tussen de schimmelgroepen onderling, zoals in de
Koningsberger school door NEUHOFF & ZIEGENSPECK (1926) werd vastgesteld.
L I N K & WILCOX (1933) toonden binnen de Ascomyceten verschillen aan tussen
de leden van de Pezizales {Sclerotinia species) en van de Hypocreales (Neurospora tetrasperma, Fusarium species, Cylindrocarpon en Ramularia). O m enige
klaarheid te brengen in de strijdvraag over de systematische plaats van Phymatotrichum omnivorum, een wortelparasiet van katoen, werd door CUMLEY &
GOLDSMITH (1940) aangetoond, dat deze serologisch nauwer verwant is met
verschillende Gasteromyceten, dan met verschillende Phycomyceten en Ascomyceten.
Serologische verschillen tussen schimmelsoorten werden aangetoond door
CORPACI (1925) bij Aspergillus niger en A. fumigatus met de complementbindingsreactie, en door MATSUMOTO (1928) eveneens bij Aspergillus species met
de precipitatie-reactie en de complementbindingsreactie; de agglutinatie-reactie
met sporen bleek niet te voldoen. Binnen het geslachtAspergillus bleeker weinig
overeenkomst te bestaan tussen serologische en morfologische verwantschappen. In biochemisch opzicht verschillende stammen van A. niger bleken serologisch niet te verschillen (MATSUMOTO, 1929).
COONS & STRONG (1928) immuniseerden konijnen met extracten in fysiologisch zout van Fusarium radicicola, Fusarium conglutinans en Fusarium martii
phaseoli. Met de complementbindingsreactie toonden ze verschillen aan tussen
soorten en rassen van Fusarium. D e titers van de serums waren betrekkelijk
laag (1:100). Titers van dezelfde orde verkreeg NELSON (1933) na immunisatie
van konijnen met globulinen van Fusarium Uni, verkregen door met ether
geëxtraheerd mycelium van deze schimmel onder grote druk uit te persen.
L I N K & WILCOX (1932 en 1933) maken melding van zeer hoge precipitatietiters (1:3200) na een combinatie van intraperitoneale injecties met myceliumsuspensies en intraveneuze injecties met myceliumextracten in fysiologisch zout,
n a voorafgaande vetextractie. Het betreft bier echter geen titers van de serums,
maar van de antigenen in reactie met onverdunde serums. De serums tegen 25
Fusarium species vertoonden sterke kruisreacties en waren in vele gevallen niet
soortspecifiek. Dezelfde onderzoekers (WILCOX & L I N K , 1935) isoleerden uit
Neurospora tetrasperma en N. sitophila koolhydraten, die een precipitatiereactie vertoonden met antiserums tegen zoutextracten van deze schimmels.
Deze koolhydraten waren niet „strain"-specifiek.
BECK (1934), die met verschillende Ustilaginales en Uredinales werkte, kon
heldere zoutextracten verkrijgen zonder het mycelium vooraf met een vetoplosmiddel te extraheren. Serums tegen dergelijke extracten waren soortspecifiek in
die zin, dat de homologe reacties sterker waren dan de heterologe, maar „it
seems evident that the precipitin ring test is not sufficiently specific for the
purpose in mind, namely the differentiation of closely related species and
physiological forms". Later toonde BECK (1938) kwantitatieve verschillen aan
tussen drie monospore-cultures van Ustilago zeae en eveneens tussen twee uit
dezelfde chlamydospore afkomstige monospore-cultures van U. hordei. Agglutinatie-reacties met myceliumsuspensies bleken niet uitvoerbaar te zijn. Zowel
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LINK & WILCOX als BECK constateerden een teruggang in titer tijdens het bewaren van de antiserums.
Na de tweede wereldoorlog is er op het gebied van de sérologie van fytopathogene schimmels weinig meer gepubliceerd. BAHN (1957) onderzocht een
aantal fysio's van vijf Pucciniaspecies. Bij de door hem toegepaste precipitatiereacties en complementbindingsreacties werden als antigenen gebruikt: a. gehomogeniseerde, niet gekiemde uredosporen in fysiologisch zout en b. geconcentreerd extract van gekiemde uredosporen. Het succes van de serologische
differentiatie bleekafhankelijk tezijnvandegenetischezuiverheid van deuredosporen-collecties. Zo konden een aantal fysio's van P. graminis tritici serologisch niet gescheiden worden; zegedroegen zichmeer als serologische groepen,
dan als serologische eenheden. De uredosporen van deze rassen bestonden uit
een„bulk" collectie,hetgeenbleekuitinfectieproevenmet tarwerassen. Daarom
werden van drie fysio's van deze schimmel klonen gemaakt, uitgaande van
afzonderlijke uredosporen. Hiervan bleken de klonen, die zeer specifiek waren
wat betreft hun pathogeniteit ten opzichte van de tarwerassen, die als „differentials" werden gebruikt, grotere serologische verschillen te vertonen, dan de
„bulk" fysio's. Twee fysio's van P. graminis tritici bleken serologisch te verschillen, maar vertoonden kruisreacties met elkaar en met „bulk" fysio's van
P. graminis tritici. Een betere serologische differentiatie werd verkregen met
fysio's van P. graminis avenae, vooral bij toepassing van de complementbindingsreactie. Het betrof echter ook hier nog altijd betrekkelijk geringe verschillen (1-2 buizen inverdunningsreeksen). Bij klonen eninteeltlijnen vanP. sorghi
waren deverschillen wat groter (1-4buizen).Bij deproeven bleken de extracten
van gekiemdeuredosporen grotere antigeniteit enhogere specificiteit te bezitten
dan de gehomogeniseerde uredosporen.

d. Serologische methoden voorhet bepalen vanresistentie tegen ziekten
VAVILOV (1914) vergeleek de door botanici opgestelde serologische groepen
van granen met groeperingen op basis van een aantal andere eigenschappen en
ontdekte daarbij een parallel tussen serologische verwantschap en vatbaarheid
voor Puccinia rubigo-veratriticina. Dit werd bevestigd door de onderzoekingen
van NELSON & BIRKELAND(1929)endievan EDGECOMBE(1931)met tarwesoorten
en -rassen.
De Russische onderzoekster FEDOTOVA (1938a) extraheerde eiwitten uit zaad
van verschillende katoensoorten en liet deze reageren met antiserums tegen
Verticillium dahliae, Fusarium buharicum en Bacterium malvacearum; de
reacties waren positief of negatief al naar de vatbaarheid vóór of resistentie
tegen deze micro-organismen in het veld. Soortgelijke resultaten verkreeg ze bij
debestuderingvandevatbaarheid van 18tarwerassen tegenfysio's vanPuccinia
triticina (FEDOTOVA, 1938b)enbij dievan bonerassen tegen Bacterium medicaginis (FEDOTOVA, 1939).ZELENOVA (1937)berichtte aleerder dat deresistentie van
vlasrassen tegen Melampsora Unien Fusarium Uni op deze wijze met grote
zekerheid vast te stellen was.

10
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HOOFDSTUK III

MATERIAAL
1. SCHIMMELS. VERKORTE AANDUIDING

Het onderzoek werd uitgevoerd met een aantal schimmels uit het geslacht
Fusarium. Voor de nomenclatuur werd het concept van SNYDER en HANSEN
(1940) gevolgd. Op één uitzondering na, betrof hetformae speciales (afgekort
tot f.) uit het geslacht Fusarium oxysporum SCHL. emend. SN. et H.;in alfabetische volgorde naar de waardplant, waarnaar zegenoemd zijn, waren het:
Fusarium oxysporum f. callistephi (BEACH) SN. et H.
F.o.cal
Fusarium oxysporum f. dianthi (PRILL, et DEL.) SN. et H.
F.o.di
Fusarium oxysporum f. lupini SN. et H.
F.o.lup
Fusarium oxysporum f. narcissi (CKE. et MASS.) SN. et H.
F.o.na
Fusarium oxysporum f. pisi (LINDF.) SN. et H.
F.o.pi
Fusarium oxysporum SCHL. emend. SN. et H., geïsoleerd van tulp. F.o.tul 1
F.o.tul 2
Fusarium culmorum (W. G. SM.) SACC. (Synoniem met Fusarium roseum (LK.)
emend. SN. etH.
F. culm.
Achter de namen van deze schimmels zijn de, in dit proefschrift gevolgde,
verkorte aanduidingen weergegeven. In de figuren en foto's werd nog verder
afgekort tot één of enkele letters, bijv. F.o. lup tot 1.
F.o.cal, F.o.lup, F.o.pi en F.culm waren afkomstig uit de collectie van het
Laboratorium voor Fytopathologie te Wageningen.
Van de eerste drie werd de pathogeniteit ten opzichte van aster, lupine en
erwt getoetst: F.o.cal tastte alleen asters, F.o.lup alleen lupineplanten en F.o.pi
alleen erwteplanten aan; er is hier dus inderdaad sprake van.formae speciales
(zie pag. 3). De identiteit van F.culm, die onder deze naam in de collectie aanwezig was, werd nietnader onderzocht; volgens SNYDER &HANSEN (1945) moet
deze schimmelFusarium roseumheten. F.o.di werdverstrekt door G. SCHOLTEN
van het Proefstation voor Bloemisterij in Nederland te Aalsmeer. F.o.na werd
geïsoleerd uit een narcissebol met duidelijke symptomen van bolrot; de veroorzaker van deze ziekte werd vroeger F. bulbigenum CKE. et MASS. genoemd;
door SNYDER en HANSEN is deze naam veranderd in F.o. f. narcissi. F.o. tul 1
en F.o. tul 2 werden geïsoleerd uit twee tulpebollen met symptomen van het
„zuur";decijferaanduidingen 1en2hebbenbetrekking opdetweeverschillende
isolaties. Het „zuur" van de tulp wordt eveneens veroorzaakt door Fusarium
oxysporum (GOULD, 1957);vermoedelijk betreft het ook hier eenforma specialis, die dan F.o. f. tulipae genoemd zou kunnen worden; deze is nog niet als
zodanig beschreven.
2. KONIJNEN. AANDUIDING VAN DE SERUMS

Op verschillende wijze bereide preparaten van de schimmels werden ingespoten bij volwassen, 1-2 jaar oude konijnen. De antiserums werden aangeduid
met een hoofdletter en een volgnummer, bijv. C 17. De hoofdletter heeft betrekking opdéforma specialis,waarmee dit konijn werd ingespoten; C 17isdus
serum van een konijn dat werd ingespoten met een preparaat van F.o.cal; in
analoge zin werden de hoofdletters D, L, N, P en T gebruikt; serum tegen
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F. culmwerd ter onderscheidingvan dat tegen F.o.cal met Cu aangeduid. De
volgnummers dienden om verschillende serums tegen dezelfdeforma specialis
teonderscheiden.Serumstegenverschillendeformaespeciales kregen hetzelfde
volgnummer, als ze op analoge wijze werden verkregen: zo werden bijv. de
serumsvankonijnen, dievolgenshetzelfde spuitschemawareningespotenmet
op gelijke wijze bereide extracten van F.o.cal, F.o.lup en F.o.pi, resp. C17,
L 17enP 17genoemd.
HOOFDSTUK IV

METHODEN
1. IMMUNISERING VANDE KONIJNEN

Volwassenkonijnen werdenintraveneus(inderandader van het oor),intraperitoneaal(indebuikholte)ofsubcutaan(onderhuids,naastdewervelkolom)
ingespoten. In verband met het feit, dat de specificiteit van de antistoffen de
neiging heeft om af te nemen als de konijnen over een lange periode worden
geïmmuniseerd, werd over het algemeen een betrekkelijk kortdurend inspuitschemagevolgd(3à4weken).
Ingespotenwerdmetcultuurfiltraten,sporensuspensies,suspensiesvanfijngemalenmycelium
en mycelium-extracten.
Cultuurfiltraten van één tot twee weken oude culturen op een Richard-oplossing konden
zondertoevoegingvanNaClintraveneuswordeningespoten;blijkens geleidbaarheidsmetingen
kwamdeelektrolyt-concentratievaneenRichard-oplossing ongeveer overeenmet dievaneen
fysiologische zoutoplossing; het specifiek geleidingsvermogen veranderde niet van betekenis
naenkelewekenschimmelgroei opdevoedingsbodem.Aan fikraten van schudculturen in een
Czapek-oplossing werd 0,8 g NaClperlitertoegevoegd.De hoeveelheden perinjectie konden
langzaam worden opgevoerd tot 10ml.
Sporensuspensieswerdenverkregen dooruittweewekenoudeschudculturenineen Czapekoplossing demyceliumklonten teverwijderen door filtratie door kaasdoek, eventueel gevolgd
doorfiltratiedoorgroffiltreerpapieromnogaanwezigekortemyceliumdraadjes teverwijderen.
De zeer fijne microconidiën werden enkele malen gewassen met fysiologisch zout. Dunne
suspensies in fysiologisch zout (20procent transmissie, gemeten ineenKipp absorptiemeter,
ingesteld opmeetgebied 66)kondenzonder gevaarintraveneus wordeningespoten, waarbij de
hoeveelhedenperinjectie eveneenskonden worden opgevoerd tot 10ml.
Myceliumsuspensies werden bereid door het mycelium van een veertien dagen oude vliescultuur goed uit te wassen met fysiologisch zout en vervolgens in een mixer („CEKA ultramixer" of „Servall omni-mixer") tot een fijne brij te verdelen. Deze brij werdtoteendichte
witte suspensie verdund (1-2 g mycelium per 100 ml fysiologisch zout) en intraperitioneaal
toegediend, tot 5 ml per injectie.
De bereiding van mycelium-extractenmetfysiologisch zout,met 10°/0NaCl,met trichloorazijnzuur en met 1 °/0 KOH komt bij de bespreking van de daarop betrekking hebbende
proeven ter sprake. De groen-bruin gekleurde extraxten werden tegen fysiologisch zout gedialyseerd en intraveneus ingespoten.

De konijnen verdroegen injecties met alle bovengenoemde antigenen goed,
mitsdehoeveelhedenniettesnelwerdenopgevoerd.Na onderbrekingvaneen
serieinjecties moest, ook na desensibilisatie,voorzichtigmet kleinerehoeveelhedengestartworden,danwaarmeedeeersteseriewasafgebroken.
Ten einde de antistofproductie zo hoog mogelijk op te voeren, werden in
enkele gevallen hulpstoffen aan de antigenen toegevoegd. Als hulpstoffen
dienden:
12
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a. Eenmengselvangelijke hoeveelhedenvaselineenwatervrije lanoline(Ong,
1943).
b. De zogenaamde „Freund adjuvants": 40mggedodetuberkelbacillen1)vermengdmet 10mlaquaphor(datiseenmengselvanparaffine eneucerine,als
emulgator) of een mengselvan 10mlvloeibare paraffine-olie (Nerol A)en
1,5mlAriacel(mannide-mono-oleaat,alsemulgator).(FREUNDetal., 1948).
Deemulsieswerdenbereiddoor degewenstehoeveelheidantigeen-oplossing
druppelsgewijsaaneenevengrotehoeveelheidhulpstoftoetevoegen,dieondertussen met een injectiespuit zonder naald herhaaldelijk werd opgezogen en
weer uitgespoten. Bij het lanoline-vaseline mengsel en de aquaphor, die bij
kamertemperatuur vastzijn, gebeurdedit opeenwaterbad bij40°C. Deemulsies werden dan warm ingespoten: intramusculair in de rugspieren of in de
dijspieren. Hierbij werddanbijvoorbeeld hetvolgendeinspuitschemagevolgd:
Eersteweek: 2mlantigeen + 2mladjuvant, subcutaan.
Tweedeweek: dito.
Derdeweek: dito.
Vierdeweek: Vier opeenvolgendedagenresp.2, 3,4en 5mlantigeen,intraveneus.
2. WINNEN ENBEWARENVANDEANTISERUMS

Vijf dagen na de laatste injectie werd een proefmonster bloed uit een der
oren afgetapt en volgens de precipitatiereactie op de aanwezigheid van antistoffen onderzocht (ziepar. 3).Waren deresultatenbevredigenddan werd het
konijn naééndaggevasttehebbenverbloed,ofwerdeenhartpunctietoegepast,
in beidegevallen onder narcosedoor middelvaneen nembutal-injectie.
Bij het verbloeden werd zoveel mogelijk bloed uit de blootgelegde en doorgeknipte halsslagader zo steriel mogelijk opgevangen (ongeveer 100 ml). Bij de hartpunctie werd 50 ml
bloedviaeen inhet hart geprikte naald eneen plasticslangetje ineen gesteriliseerdflesjegezogen.Dekonijnen overleefden eendergelijke operatiezonder schadelijke gevolgen.
Alshet bloed na enkele uren staan gestold was,werd debloedkoek van deglaswand losgemaakt.Na 24uur wasdebloedkoek samengetrokken enwerd het serum afgeschonken eneen
etmaal in deijskast gezet.Dan waren ook debloedlichaampjes bezonken. Het heldere serum
werdna toevoegingvan4%merthiolaat (1:1000)bij-15 °Cbewaard of droog gevroren.
3. SEROLOGISCHE REACTIES

a.De agglutinatie-reactie
Als antigenen dienden gewassen en met behulp van een Kipp absorptieapparaatgestandaardiseerdesporensuspensiesofsuspensiesvanfijnemyceliumdeeltjes. De reactie werd op microschaal uitgevoerd volgens de methode van
VAN SLOGTEREN (1955).
Druppeltjes antiserum worden vermengd met druppeltjes antigeen op de bodem van een
petrischaal.Omuitvloeienvandedruppeltjes tevoorkomenwordtdebodemvoorzienvaneen
waterafstotende laag, door deze te bevochtigen met een één-procentige oplossing van polyvinyl formaldehyde (handelsnamen: formvar, mowitall F 40) in chloroform; de chloroform
verdampt en de formvar vormt een filmpje op de bodem. In één petrischaal kunnen wel
honderd reacties tegelijk plaatsvinden,bijvoorbeeld van tienverschillende antigenen met tien
verdunningenvanéénantiserum (1:1,1:2,1:4,1:8, etc).Deserumdruppelswordenheteerst
op de bodem gerangschikt; dit geschiedt met eenfijnuitgetrokken Pasteurpipet, te beginnen
*) Verstrekt doorhetInstituut voorVolksgezondheid te Utrecht.
Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen 59 (7), 1-60 (1959)

13

bij de hoogste verdunning. Door elk serumdruppeltje wordt vervolgens een druppeltje antigeen
gemengd. Verdamping van de druppelswordt voorkomen door er een laagvloeibare paraffineolieover te gieten.D e schalen worden tweeuur bij 37 °Cgeplaatst. Daarna worden de druppels
onder een microscoop met donkerveld belichting bij 100-voudige vergroting bekeken: bij een
positieve reactie zijn de sporen op hoopjes samengeklonterd (geagglutineerd).

b. De precipitatie-reactie
Deze werd eveneens uitgevoerd volgens de micromethode van VAN SLOGTEREN(1955),dus opdezelfde wijze alsdeagglutinatiereactie. Als toetsantigenen
werden gebruikt cultuurfiltraten of extracten van deschimmel, dievoor de
reactie bij hoog toerental werden gecentrifugeerd (25 X 103g) om ze volkomen
helder tekrijgen. Bij een positieve reactie ontstaat een neerslag, dat we onder
de microscoop waarnemen als grotere ofkleinere vlokken.
c. De geldiffusie-methode
Hierbij verloopt de reactie tussen opgeloste antigenen en antistoffen inplaats
van invloeibaar milieu, zoals bij de gewone precipitatie-reactie, ineen gegelifieerd milieu. Eén van demogelijke variaties opdeze methode (een overzicht
geeft OUDIN, 1952)isdievan de dubbele diffusie in agargel, waarvan OUCHTERLONY (1949) en ELEK (1949) de grondleggers zijn.
Men giet ineen petrischaal een 4mm dikke laag van een 1-1J procentige glasheldere agaroplossing. In degestolde agar ponst men putjes (grootte, vorm en aantal kunnen naar behoefte
gevarieerd worden), waarin de reagentia gebracht worden. Antigenen en antistoffen diffunderen door de agar en op de plaats, waar zij met elkaar in een gunstige verhouding in aanraking
komen, vormt zich een precipitatie-lijntje. Bevinden zich in de antigeenoplossing verschillende
antigenen, dan zullen deze afhankelijk van grootte en lading met verschillende snelheden door
de gel diffunderen en vormen zich dus verschillende precipitatie-lijntjes. Op deze wijze krijgen
we eenindruk vanhetaantal componenten vanhet antigenenmengsel. D emethode maakt
het ookop eenvoudige wijze mogelijk verschillen tussen antigenenmengsels aante tonen.
Fig. 1.
Over mogelijke afwijkingen van hetgedrag van delijntjes vindt men beschouwingen bij
BURTIN (1954), KAMINSKI (1954), WILSON & PRINGLE (1955), KORNGOLD (1956) en FEINBERG

(1957).
VAN SLOGTEREN (1958) voerde de reactie van virus-antigenen en antiserums uit in agarplaatjes van geringe afmetingen, gegoten in glazenringetjes (16mm diam.), diemet behulp van paraffine op de bodem van een petrischaal zijn bevestigd. D e reactie is dan gevoeliger en verloopt
sneller. Men kan dergelijke ringetjes ook aandebodem vastkitten met behulp van araldit.
Eenvoudiger ishet nog om de ringetjes los van elkaar op een glazen plaat teleggen. Men is dan
niet aan een bepaald patroon gebonden. Door de plaat van tevoren met een dun laagje agar
te bestrijken endeze erop intedrogen, voorkomt men dat de ringetjes gaan glijden nadat ze
gevuld zijn. Het geheel moet ineen horizontaal opgestelde, vochtige bak gelegd worden,om
uitdrogen te voorkomen.
Er werden ringetjes gebruikt van 16, 20, 28en34 mm diameter. Inde agar werden met bijgeslepen kurkboren putjes geponst variërend van 3en4mm voor de kleinste, tot10mm voor
de grootste ringetjes. Anderhalf procent bacto-agar werd opgelost in gedestilleerd water ofin
Michaëlis-veronal-buffers van verschillende pH's (deze zijn isotonisch met fysiologisch zout).
De agar werd gesteriliseerd enkon ingoed afgesloten reageerbuizen lange tijd inde koude
kamer bewaard worden. Bacteriegroei werd zoveel mogelijk tegengegaan door aan de agar
10% merthiolaat (1:1000) toete voegen en door debinnenkant van dedeksels van Petrischalen en vochtige bakken met een watje met toluol te bestrijken.
De eerste lijntjes begonnen soms enkele uren nahet vullen van de putjes al te verschijnen.
De reactie was pas na enkele dagen geheel voltooid. Omdat met betrekkelijk zwakke reagentia
gewerkt moest worden, werden de putjes in de loop van de eerste 24 uur enkele malen geleegd
en met verse reagentia opnieuw gevuld. Om tevoorkomen, dat daarbij verdubbeling vande
lijntjes zou optreden, werd het opnieuw vullen gedaan, vóórdat de putjes geheel uitgedroogd
waren, en werden steeds alle putjes gelijktijdig geleegd enweer gevuld. Er werd trouwens
steeds gewerkt met konijneserum, waarbij hetgevaar van verdubbeling geringer isdan bij
gebruik van paardeserum.
14
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FIG. 1.Precipitatielijntjes in agargel nareactie vanhetserum XYZ methethomologe antigenenmengsel xyzenverschillendeheterologeantigenenmengsels.
a. deantigenenzijn identiek
b. éénvandeantigenen ontbreektinhetheterologemengsel
c. deantigenenzijnidentiek,maardeconcentratiesvanyzijnverschillend
d. inhetheterologe mengsel ontbreekt éénderantigenen enéénkomt ineenlagere
concentratie voor.
(naar Ouchterlony, 1949).
Linepatterns after a gel diffusion precipitintest ofserumXYZ with the homologous
antigenmixturexyzanddifferentheterologousantigenmixtures.
a. theantigensare identical
b. oneoftheantigensislackingintheheterologousmixture
c. theantigensareidentical, theconcentrationsofy,however,aredifferent
d. oneoftheantigensislackingandoneispresentinlowerconcentrationintheheterologousmixture.
Voor hetfotograferen vandelijntjes werd eendonkerveld belichting toegepast: deplaten
werden horizontaal boven eendonkere ondergrond aangebracht envanonderen van opzij
belicht.Bijgebruik vanhardenegatievenenhard papier kwamenzelfsmethet oog nauwelijks
zichtbare lijntjes indeafdrukken tevoorschijn. Somswerden contactafdrukken direct vande
agarplaten ophardpapiergemaakt. Metdezesnelleremethodekondenechternietzulkegoede
resultaten worden bereikt.
d. Immuno-elektroforetische onderzoekingen
P r i n c i p e . Een betere scheiding van de componenten van een antigenenmengsel dan bij de gewone diffusie in agargel mogelijk is, kan men verkrijgen
door in de gel een elektrisch veld aan te brengen. Het principe van de elektroforese berust erop, dat de in een basische omgeving negatief geladen eiwitmoleculen zich in een elektrisch veld naar de anode bewegen. GRABAR &
WILLIAMS(1953)combineerden deelektroforetische scheidingmetde geldiffusiemethode. Bij deze immuno-elektroforese brengt men een antigenenmengsel op
een bepaalde plaats in een laagvan een basische agargel; hierin wordt een spanning aangelegd en nadat zich de scheiding van de verschillende componenten
Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen 59(7), 1-60(1959)

15

AGAR

VWWWs

.MONSTER

^ • • • . , A - . w . - i . . . v v . v j j t>...ï.....-.:,-<Uv••'••-,

••y.-a^

GLAZEN PLAAT
FILTREERPAPIER
BUFFER

BUFFER

FIG. 2. Zijaanzicht vande opstelling bij de immuno-elektroforese.
Side-view ofthe arrangement for immuno-electrophoresis.
monster = sample

heeft voltrokken, laat meneenserum inwerken. Opdeplaats waar zichde
componenten bevinden vormen zich precipitatie-lijntjes.
De plaatsvandecomponenten wordt nietalleen bepaald doordeverplaatsing in de richting
van deanode (verschillend voor deverschillende componenten), maar ookdoor een verplaatsing in de richting vande kathode metde bufferstroom mee, onder invloed vandeelektroendosmose (inprincipe gelijk voor deverschillende componenten).
De methode vanGrabarisdoorhemenzijnmedewerkersuitvoerig beschrevenenbij talrijke
onderzoekingen toegepast. (GRABAR & WILLIAMS, 1955; WILLIAMS & GRABAR, 1955;K A -

MINSKI, 1955; URIEL, 1958). Het ismogelijk demethode tecombineren metkleurreacties opde
componenten (URIEL & SCHEIDEGGER, 1955, URIEL & GRABAR, 1956).

SCHEIDEOGER (1955) werkte eenmicromethode uit.Wunderly (1957) paste ookeenkleine
variatie toeen gaf een overzicht van detalrijkemogelijkheden van dezemethode. KOHN (1957)
combineerde de methode metzijn methode vanelektroforese in eencellulose-acetaat-membraan filter, terwijl ook een combinatie mogelijk ismetdemethode van SMITHIESvan zetmeelelektroforese (DDCON & SMITHIES, 1957).

U i t v o e r i n g . 3 % Bacto-agar werd opgelost in aqua dest., waaraan 20% merthiolaat
(1:1000) wastoegevoegd, en vermengd meteengelijk volume vaneenwarme veronalbuffer
(ionensterkte 0,05 pH 8,2)en heet gefiltreerd. Krasvrije glazen platen (12cm lang, breedte
afhankelijk van hetaantal monsters), waarop een dun laagje agar was ingedroogd, werdenop
eenhorizontale onderlaag ineen glazen bak gelegd.Deze onderlaag werd verkregen door inde
bak eerst een3à4%-ige agaroplossing tegieten. Aantwee einden vandeplaat werden 3 cm
brede, metbuffer bevochtigde stroken „naszfest" filtreerpapier gelegd: 1cm op deplaat en
2 cm erover heen stekend. Indebak, dus over deplaten enhetfiltreerpapier,werd vervolgens
een4mm dikke laag vandegebufferde agaroplossing gegoten.N ahet stollenwerden de platen
langs de randen losgesneden enuitdebakgelicht. De over deeinden heen stekende stroken
filtreerpapier met agar werden langs de rand omgeklapt en deontstane breuken met agar
opgevuld (fig. 2).
In de agar werden in hetmidden vande plaat opeenhalve cmafstand vanelkaar ovale
putjes geponst van 1 5 x 3 mm (fig. 3).Deze werden gevuld meteen mengsel van gelijke delen
antigeen-oplossing (gedialyseerd tegendeveronalbuffer) en3% agar.D eplatenwerdenmethun
einden op derandenvan deelektroforese bakkengelegd (fig. 2),waarbijdeomgeklapte stroken
als bufferbruggen dienst deden. Deze bakken, gemaakt van perspex waren 50cm lang, evenals
de elektroden van platinadraad, zodat een aantal platen gelijktijdig aan deelektroforese konden worden onderworpen. D e veronalbuffer in de bakken werd ververst door ervanuit een
voorraadfles steedsbijtelaten druppelen. Erwerdzo'n spanning aangelegd, dathet spanningsverschil in de agar 6V/cmbedroeg. N a1-1i uurwerd de stroom verbroken en werdende
filtreerpapier-agar-bruggen verwijderd.
Bijelke proef werden drieplaten opdezewijze behandeld. Eénwerd bestemd voor de,opde
elektroforese volgende immuno-reactie, debeide andere voor kleurreacties opeiwittenen
Polysacchariden.
Indeeerstewerdenuitdeagar4mmbredekanaaltjesgesneden,zoalsinfig.3isaangegeven;
deze werden gevuld met antiserum, dat dusindeagar diffundeerde in derichtingloodrechtop
die, waarin zichdeantigenen hadden verplaatst. Deplaten werdenineen vochtige bak gelegd.
Na een oftwee dagenvormden zichprecipitatie-lijntjes (fig. 3)enwerden deplaten gefotogra16
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FIG. 3. Agarplaatmetprecipitatie-lijntjesnade
immuno-elektroforetische reactie.
Agarplate withprecipitin linesafterthe
immuno-electrophoretic reaction.
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feerd. In sommige gevallen werden de lijntjes daarna gekleurd en de platen geconserveerd.
Daartoe werden ze enkele dagen in een herhaaldelijk ververste fysiologische zoutoplossing
uitgespoeld en vervolgens afgedekt met een goed aansluitend vochtigfiltreerpapieren aan de
lucht gedroogd. Als de agar geheel ingedroogd was, werd het filtreerpapier verwijderd; de
platen werden onder de kraan afgespoeld om de aangehechte papiervezels te verwijderen en
gedurende tenminstevieruur gedompeld in oplossing I.

i

n

azokarmijn
1g
indigo karmijn
1g
azijnzuur 1mol
450ml
azijnzuur 0,5 mol
450ml
natriumacetaat 0,1 mol
450ml
natriumacetaat 0,2 mol
450ml
glycerine
100ml
glycerine
100ml
Delijntjes werdendanroodgekleurd.Onduidelijkelijntjes blevenonzichtbaar.
Beter
verliep
dekleuringdooraanoplossingIeengelijkvolumevanoplossingIItoetevoegen.1Zeerzwakke
lijntjes bleven ook bij dezekleuringonzichtbaar. Hetuitwassen vandenietvastgelegdekleurstof geschieddemeteen oplossingvan2% azijnzuur en 15%glycerineinaqua dest.
Door deglycerine bleven deagarfilms soepelen konden, na gedroogd tezijn van deglazen
platen wordenlosgemaakt en opwitkarton geplakt.
Deplatenbestemd voor dekleuring opeiwittenwerdennabeëindigingvan de elektroforese
gedurende tenminste 4 uur gefixeerd in een oplossing van 2% azijnzuur in water. Ze werden
vervolgens op dezelfde wijze gedroogd en gekleurd als de immuno-elektroforese platen; de
kleuring geschiedde in een oplossing als oplossing I waarin inplaats van 1g azokarmijn, 1g
amidoschwarz (10B)wasopgelost.
Voor dekleuring op reducerende stoffen werden deplaten minstens 4 uur gefixeerd in 3%
azijnzuur in alcohol. De kleuring werd uitgevoerd volgens het volgende recept1, steeds in
versbereideoplossingen;
15min. in een oplossing:van 1% perjodiumzuur in 0,2mol. natriumacetaat.
15min. spoelen onder de kraan.
15min. in een mengselvangelijkedelen0,01 mol.a-naphtolen0,01 mol.p-phenyleendiamine,
waaraan 3£% H2Oa (30%)wastoegevoegd.
15min. spoelen onder de kraan.
Om de agarfilms soepel te maken werden de platen vervolgens in een 15%-ige glycerineoplossinggedompeldendaarna gedroogden ingeplakt.
In enkele gevallen werd gekleurd op lipoiden. Daartoe werden de platen gedurende 4 uur
gelegd in een verzadigde alcoholische oplossing van sudanzwart, waaraan 0,4% geconcentreerdeNaOH wastoegevoegd. Daarna werd uitgewassen met 50% alcohol.
4. HET KWEKEN VAN DE SCHIMMEL

a. Vliesculturen opRichârd-oplossing
Grote hoeveelheden mycelium en cultuurfiltraat konden gemakkelijk worden
verkregen door de schimmel te enten op een vloeibare, synthetische voedingsbodemvandevolgende samenstelling:
1

ReceptverstrektdoorJ. URIEL,InstitutPasteur,Parijs.
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10 g NH 4 N0 3
5 g KH 2 P0 4
2,5g MgS0 4
0,6 g Fe-chelaat.
54 g glucose

Opgelost in 900ml aqua dest, waaraan 100ml van
Hooglands A-Z oplossing was toegevoegd.

Het kweken geschiedde in erlenmeyers of cultuurflessen bij 27°C. Na 10-14
dagenwerd hetcultuurfiltraat doorBüchnertrechtersafgefiltreerd enbij-15°C
bewaard of droog gevroren. Het mycelium werd enkelemalen met aqua dest.
uitgewassen eneveneensdrooggevroren. Alsbij debespreking van deproeven
(hoofdstuk V) zonder nadere aanduiding gesproken wordt van cultuurfiltraat
of mycelium, dan wordt daarmee steeds op bovenstaande wijze verkregen
materiaal bedoeld.
b.Schudculturen in Czapek-voedingsbodem
Schudculturen werden gekweekt in een synthetische voedingsbodem van de
volgende samenstelling:
2 g NaN0 3
1 g KH2P04
0,5g KCl
Opgelost in 900ml aqua dest., waaraan 100ml A-Z
0,5 g MgS04
oplossing was toegevoegd.
0,3 g Fe-chelaat
30 g glucose
Deculturenwerdeninkolvenaaneenelektrischeschudmachinegeschud.Na
1-2 weken groei waren dichte suspensies gevormd, die door kaasdoek werden
gefiltreerd om myceliumklonten te verwijderen. De Altraten werden gecentrifugeerd, de afgecentrifugeerde sporen enkele malen gewassen met fysiologisch
zout enbij-15°Cbewaard.
HOOFDSTUK V

RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK
1. INLEIDENDEPROEFMETEENFIJNGEMALENVLIESCULTUUR

Eenveertien dagen oudevliescultuur van F.o.cal werdin een gesteriliseerde
kogelmortiertoteenfijnebrijvermalen;denogaanwezigeklontjeswerdendoor
kaasdoek afgefiltreerd endefijnesuspensiewerdmetfysiologisch zout 1:3 verdund. De toxiciteit van de suspensie werd onderzocht door muizen een halve
ml intraveneus toe te dienen; deze ondervonden hiervan geen schadelijke gevolgen.
Vier konijnen werden acht maal intraveneus ingespoten met tussenperioden
van 1 à 2dagen, waarbij dehoeveelheden per injectie langzaam werden opgevoerd van 3ml1:3tot 8ml 1:2.Nadat eenproefmonster bloed (I) afgenomen
en onderzocht was, werden twee konijnen verbloed (serum C 1). De beide
andere kregen na gedesensibiliseerd te zijn nog eens vijf injecties met 8 ml
onverdundesuspensie,waarnaweereenproefmonster bloed(II)genomenwerd.
Na tweemaanden rust werd opnieuw eenproefmonster (III) genomen en ontvingen de konijnen na gedesensibiliseerd te zijn weer twee injecties van 8ml
18
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per keer, gevolgd door het aftappen van-proefmonster (IV). Met de proefmonsters werden precipitatiereacties uitgevoerd, waarbij als toetsantigenen
gebruikt werden de heldere Altraten van gemalen en daarna gecentrifugeerde
vliesculturen.
Uit deresultaten(Tabel1)kunnendevolgendeconclusieswordengetrokken:
a. De schimmelsuspensieszijn antigeen; detitersvandeverkregenantiserums
zijn nogallaag.
b. Naeenrustperiodeisergeenof slechtseengering „stooteffect".
c. De reactie met decontrole wasnegatief. Bij andere proeven werd weleens
een zwakke reactie met normaal serum verkregen (alleen met onverdund
serum).Werdendeschaaltjeseennachtoverindeijskastbewaard,danbleek
steeds het aantal spontane uitvlokkingen met normaal serum sterk te zijn
toegenomen,zodataflezenvandereactiena24uurgeenzinhad.
TABEL 1. Homologe precipitatie-reactiesvan de antiserums van twee konijnen, diezijn ingespotenmetgemalenvliesculturenvanF.o.callistephi.
Proefmonster I: naeenserievan8injecties;
Proefmonster n : naeenmeteendaaropvolgendetweedeserievan8injecties;
Proefmonster m : na tweemaanden rust;
Proefmonster IV: na een „booster"-injectie;
0: controle met normaal serum
Homologousprecipitintestsoftheantiseraoftworabbits,immunizedwithhomogenized
surfaceculturesofF. o. callistephi.
SampleI: afteraseries of 8 injections;
SampleII: afteranimmediatelyfollowingsecondseriesof8injections;
SampleIII: after twomonthsrest;
SampleIV: after abooster injection;
0: controlwithnormalserum.
konijn
rabbit
proefmonster
sample
serum
1:1
verdunning 1:2
1:4
serum
1:8
dilution
1:16
1:32
1:64
1:128
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1308

n

m

iv

i

n

m

iv

++
++
++
+
+

+++
+++
++
+
+

++
++
+
+
+

+++
+++
++
+
+

+

—

—

++
++
++
+
+
—
—

+++
+++
++
++
+
+
+

++
++
++
++
+
+
—

+++
+++
+++
+++
++
+
+

i

+

••

0

-

2. IMMUNISATIE-METHODEN

Oppag. 12werdeenoverzichtgegevenvandeverschillendemanierenwaarop
de konijnen werden ingespoten. Door de grote variabiliteit van de konijnen
onderlingishetpractischbijnaonuitvoerbaareenbetrouwbaarinzichttekrijgen,
welke van de vele mogelijkheden in een bepaald geval de beste is. Men zou
dan immers voor elk antigeen (cultuurfiltraat, sporensuspensie, myceliumsuspensieenverschillendemycelium-extracten)inspuitschema'smoetenopstellenmetvariatiesininjectie-route (intraveneus,intramusculair,intraperitoneaal,
subcutaan), hoeveelheden per injectie, frequentie der injecties (om de andere
dag, eens per week, etc), de duur der immunisatie (enkele weken of enkele.
maanden),entoevoegingvanverschillendehulpstoffen. Deenkeleoriënterende
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proeven moeten dan ook gezienworden alscontroles om na te gaan, of de in
het algemeen gevolgde werkwijze (een betrekkelijk korte serie elkaar snel
opvolgende intraveneuze injecties) redelijk goedwas.
a. Verschillende injectie-routes
Drie series van elk twee konijnen werden resp. intraveneus (in de oorvene),
subcutaan (in de schouderstreek) en intramusculair (in de dijspier) veertien
keeringespotenmettussenperiodenvanéénoftweedagen,waarbij dehoeveelheden antigeen (cultuurfiltraten van vliesculturen, door middel van droogvriezen 10:1 geconcentreerd) langzaam werden opgevoerd van0,3tot 1,0mJ.
Tabel 2. Alle konijnen produceerden antistoffen. Opgrondvandezeproef kan
aangeenvandedriemethodendevoorkeur worden gegeven.
TABEL2. Homologe precipitatie-reactiesvan serumsvankonijnen, dieop verschillende wijze
zijn ingespoten
Homologousprecipitintestsofserumsfrom rabbitsimmunizedindifferentways

Af2

Ag1

Af3

Ag3

++

+++ I 1 1

++
++++ ||

++ I 1 1 1

++

intramusculair
intramuscular

Ag2

+++
++++ I 1

serumverdunning 1:1
serumdilution
2
4
8
16
32

Afl

I|++++

konijn
rabbit

subcutaan
subcutaneous

intraveneus
intravenous

M l 1 1+

wijzevan injectie
routeofinjection

b.Ëénofmeer injectiesper week
Tweeseriesvanelkvierkonijnenwerdengeïmmuniseerd metcultuurfiltraten.
Één serie kreegzesweken lang, elke weekvier injecties op vier opeenvolgende
dagen, waarbij de hoeveelheden langzaam werden opgevoerd van 2 tot 10ml
per injectie. De andere serie kreeg acht weken lang één injectie van 5 ml per
week. Uit deresultaten (Tabel 3)blijkt, dat het devoorkeur verdientmeer dan
ééninjectie per weektoetedienen.
TABEL3. Homologe precipitatie-reacties, na één of vier injecties per week
Homologousprecipitin-testsafter oneorfour injectionsaweek
immunisatie
immunization
cultuurfiltraat van
culture liquidof
konijn
rabbit
serum verdunning 1:1
serumdilution
2
4
8
16
32
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gedurendezesweken
vierinjecties perweek
during six weeks
four injections aweek
F.culm

gedurendeachtweken
ééninjectie perweek
during eight weeks
oneinjectionaweek

F.o.di

Atl

At 2

Atl

At 2
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c.Hoeveelheden cultuurfiltraatperinjectie
Twee series van twee konijnen werden drie weken lang om de andere dag
ingespoten (totaal 11 injecties per konijn) met cultuurfiltraten van schudculturen.Bijdeeneseriewerdendehoeveelheden opgevoerdvan3tot 5ml,bij
de andere van 3tot 10ml per injectie. Tabel 4. De konijnen, die met grotere
hoeveelheden antigeen waren geïmmuniseerd produceerden niet meer antistoffen.
TABEL4. Homologe precipitatie-reacties na inspuiting van verschillende hoeveelheden cultuurfiltraat per injectie
Homologousprecipitin testsafterinjection ofdifferentquantitiesof cultureliquidper
injection
hoeveelheden per
injectie opgevoerd tot
quantitiesper injection
raisedto

5ml

cultuurfiltraten van
cultureliquidsof

F.o.cal

konijn
rabbit

Yyl

serum verdunning 1:1
serumdilution
2
4
8
16
32

+
+
+

10ml

F.o.pi
Xxl

++
+
+
+

F.o.cal

F.o.pi

Yy2

Xx2

+++
+++
++
+

+
+
+

Na een rustperiode van vijf weken werden nog eens proefmonsters bloed
afgenomen. Yy 1 enXx2blekenopdatmomentgeenaantoonbare hoeveelheid
antistoffen meertebevatten; BijXx 1 wasdetiter teruggelopentot eenzwakke
reactie met onverdund serum, bij Yy 2 tot een reactie met 1:2. Een nieuwe
serie injecties met nu voor alle konijnen dezelfde hoeveelheden (drie weken
lang, vier injecties per week, oplopend tot 10ml per week) deed de titers bij
Yy 1,Xx 1,Yy2enXx2stijgentotresp. 64,8,32en 8.Dezeproef werd herhaald (series Ab en Ac) met soortgelijke altraten en eenzelfde schema als bij
bovenstaandeproefendaarnaast(seriesAdenAe) metiets gewijzigdeschema's
waarbijvierwekenlangelkeweekvierinjecties opopeenvolgendedagenwerden
gegeven. Tabel 5. In dit geval zijn met de grotere hoeveelheden iets betere
resultaten verkregen. Twee konijnen hebben echter in het geheel geen antistoffen gevormd.
d. Sporensuspensies van verschillende dichtheid
Drie seriesvan elktweekonijnen werden geïmmuniseerd met sporensuspensiesvan veertien dagen oude schudculturen. Ze kregen acht injecties van 5ml
per injectie, met tussenperioden van één of tweedagen. Dedichtheden vande
sporensuspensies werden gevarieerd: Met behulp van een absorptiemeter werden drie suspensies gemaakt met 10,20 en 30% transmissie. Met de serums
werden precipitatie-reacties uitgevoerd met Altraten van gemalen vliesculturen
van dezelfde schimmel. Tabel 6. Hieruit blijkt, dat ook sporensuspensies antiMeded. Landbouwhogeschool, Wageningen 59 (7), 1-60 (1959)
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TABELS. Homologe precipitatie-reacties na inspuiting van verschillende hoeveelheden cultuurfiltraat per injectie
Homologousprecipitintestsafter injection of differentquantities of culture liquidper
injection
hoeveelheden per injectie
opgevoerd tot
quantitiesper injection
raisedto

10ml

5 ml

konijnen
rabbits

Abl

Acl

Adl
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serum verdunning 1:1
serumdilution
2
4
8
16
32

geenzijn. Desporenbevatten blijkbaar antigenen,dieookindefiltratenvoorkomen.Deverschillentussendeverschillendesuspensie-dichtheden zijngering.
TABEL6. Precipitatie-reactiesvan serumsverkregen na injectie met sporensuspensiesvanverschillendedichtheden,metAltratenvangemalenvliesculturenalstoetsantigenen
Precipitin testsof seraobtainedafter immunization withmicroconidialsuspensionsof
different density
sporensuspensies,
transmissie-%
microconidial
suspensions
transmission-perc.
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rabbits
serum verdunning 1:1
serum\dihition
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e.Toevoeging vanhulpstoffen
Lanoline-vaseline. Van een mengsel van 4 ml sporensuspensie (22%
transmissie) en4mlhulpstofwerddehelft subcutaanbijeenkonijningespoten,
de andere helft intramusculair bij een ander konijn. Na een week waren nog
bijna geen antistoffen in het bloed aantoonbaar. Na anderhalve week was de
titerietstoegenomen, echterzoweinig,dat in deze richtingverdergeenpogingen werden gedaan.
„Freund-adjuvants". Aanvijf seriesvanvier konijnen werden intramusculair emulsies van 0,75 ml cultuurfiltraat in 0,75 ml „adjuvant" toegediend.
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Hierbij werden verschillende „adjuvants" gebruikt, met fysiologisch zout als
controle. Tabel 7. Na een week rust werden deze injecties gevolgd door een
serie van twintig intraveneuze injecties, waarbij om de andere dag werd ingespoten,endehoeveelhedenwerdenopgevoerdtot 10mlperinjectie.Tengevolge
vaneenziekteonderdekonijnen vielenvijf waarnemingenuit.Detitersvande
antiserums werden bepaald door precipitatie-reacties met cultuurfiltraten uit
te voeren.
Deverschillen metdecontroles(0)warennietvandieaard, datvaneenduidelijk „adjuvanf'-effect gesprokenkanworden.
TABEL7. Serumtiters na immunisatie met cultuurfiltraten, waaraan „Freund-adjuvants"
warentoegevoegd.0 = controle
Titersoftheantiseraafterimmunization withcultureliquidstowhichFreund-adjuvants
wereadded.0=control
Fysiologischezoutoplossing = saline
^^^^^
^^^^^^

proefserie
series ofrabbits

samenstelling
^ ^ \ ^
van de antigenen
^^-^^
composition oftheantigens ^ ~ ^ \
ml cultuurfiltraat

0

I

0,75

ml aquaphor + tuberkelbacillen

III

II

0,75

0,75
0,75

0,75
0,75

ml paraffine-olie + arlacel
ml fysiologische zoutoplossing
titers

0,75

0,75

64
8
16
3.

I M M U N I S A T I E

M E T

V E R S C H I L L E N D E

32
8

IV

0,75

0,75
64
32
64
32

B E S T A N D D E L E N

V A N

16
32
16
D E

32
4
16

S C H I M M E L

a.Immunisatie metfijngemalen culturen
Eenfijngemalenvliescultuur bevat antigenen; dit bleekuit deproef beschreven op pag. 18.Ookgemalen schudculturen bleken antigeen te zijn. Omnate
gaan of de in zo'n gemalen cultuur voorkomende antigenen uit het mycelium
afkomstig waren ofdat zereedsvoor het maleninhet cultuurfiltraat aanwezig
waren,werdeenprecipitatie-reactieuitgevoerdmetdecultuurfiltraten afzonderlijk. Tabel 8. Hierbij bleek dat in de cultuurfiltraten inderdaad al antigenen
voorkwamen; na het malen nam de hoeveelheid echter toe,dus een deelwerd
bijhetmalenuithetmyceliumvrijgemaakt.
b. Immunisatie met cultuurfiltraten
Dat de in de cultuurfiltraten voorkomende stoffen zelf ook antigeen zijn,
bleek uit proeven, die op pag.20beschreven zijn. Dit geldt dus zowelvoor de
fikraten van vliesculturen, als voor die van schudculturen. Ook bij andere
proeven werden verschillende malen met succes konijnen geïmmuniseerd met
cultuurfiltraten. Zie Tabel 12op pag.31.
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TABEL 8. Precipitatie-reacties van verschillende verdunningen van
een antiserum tegen een gemalen vliescultuur (Cl) met
het nitraat van zo'n gemalencultuur (H)enmet cultuurfiltraten van een 14 dagen oude vliescultuur (V) en een
9dagen oude schudcultuur (S)
Precipitin testofadilutionseriesofanantiserumagainsta
homogenizedsurface culture (Cl) withfiltrateof a homogenizedculture(H) andwithcultureliquidsofa14-dayold
surfaceculture(V) anda9-day-oldshakenculture (S)
CI
H

V

S

+++
+++
+++
++
++
+
+
+

++
+
+

++
+.

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

Zijn deze antigenen stofwisselingsproducten van de schimmel of zijn het
afbraakproducten tengevolgevandeautolyse?Dezevraagismoeiüjk tebeantwoorden, omdat stofwisseling enautolyse gelijktijdig inhetzelfde milieuplaats
vinden en elkaar beïnvloeden. Uit verschillende proeven is gebleken dat de
antiserums tegen cultuurfiltraten reageerden met uit mycelium geëxtraheerde
stoffen. Zie bijv. Tabel 14. op pag. 37. De reactie met de extracten wasdikwijls zelfs heviger. De in de nitraten en extracten aanwezige antigenen komen
dusovereen,althansvooreendeel.Ditwijstinderichtingvanautolyse,evenals
devolgendeproef.
Twee maal zes culturen van F.o.cal werden op verschillende tijdstippen op
25ml Richard-voedingsbodem geënt engeoogst toen zeresp.5,6,8, 10, 15 en
17dagenoudwaren.Bijde5 dagenoudeculturenbedektedemyceliummatnog
niet degehelevloeistof, bij dievan zesdagen was dat welhet geval,terwijl bij
die van acht dagen het autolyse-proces kennelijk op gang was. Van de ene
serie culturen werden de myceliumvliezen afgefiltreerd, met fysiologisch zout
gewassen, droog gevroren en gewogen. Van de cultuurfiltraten werden verdunningsreeksen gemaakt. De andere zesculturen werden in eenmixergemalen; na tweeuur extractie bij kamertemperatuur werd gefiltreerd envan deze
fikratenwerden eveneens verdunningsreeksengemaakt.Erwerdenprecipitatiereacties uitgevoerd met verschillende verdunningen van het antiserum C 1.
Tabel 9.
IndeAltratenvan 5dagen oudeculturen kwamen nog geenantigenen voor,
hoewel toen wel stofwisselingsproducten aanwezig hadden kunnen zijn. Het
myceliumgewicht nam daarna nog toe en was bij de zes dagen oude culturen
misschienaloverzijnmaximum; opdatmomentwareninelkgevalalantigenen
aanwezig. De concentratie van de antigenen nam daarna nog toe, hoewel de
schimmelgroeialwasopgehoudenendeautolyseopvollegangwas.Nietduidelijk is waarom deze concentratie niet bleef toenemen met de (wel langzamer)
voortschrijdende autolyse. Het is mogelijk, dat een gedeelte van de stoffen bij
verdere afbraak zijn antigeniteit weer verliest. De reacties met deAltraten van
gemalen culturen vertoonden een soortgelijk beeld. Duidelijk bleek, dat door
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hetfijnmalenstoffen warenvrijgemaakt, dieaandereactiedeelnamen,wantde
reactiewashierveelsterker,danmetdeafzonderlijke fikraten.
TABEL9. Titers vanantiserumCl bijprecipitatiereacties met cultuurflltraten en Altraten van
gemalenculturenvanverschillende ouderdom
TitersofantiserumCl inprecipitintestswithcultureliquidsandfiltratesofhomogenized
culturesofdifferentage
ouderdom
cultuur
in dagen
agi of culture
in days

5
6
8
10
15
17

gewicht
weight

cultuurflltraten
cultureliquids

mg

111 ljlO

315
493
389
320
261
234

4
16
16
16
16

2
8
8
16
8

Altratenvangemalenculturen
filtrates ofhomogenizedcultures

1120 1/40 1180

-

-

-

111 1/10 1/20 1/40 1/80
8
32
64
64
64
64

16
32
64
32
64

-

-

8
16
16
32

8
8
16

-

c.Immunisatie metgeconcentreerde cultuurflltraten
Detitersvandeantiserumswarenoverhetalgemeenlaag.Ditzoueengevolg
kunnen zijn van te lage concentraties van de antigenen, waarmee werd ingespoten. Om deze te verhogen, werden cultuurfiltraten droog gevroren en in
kleine hoeveelheden water weer opgelost. Om de eveneens geconcentreerde
zoutenteverwijderen, werdgedialyseerd tegenfysiologisch zout. Een moeilijkheid bij deze werkwijze was, dat de droogresten niet helemaal bleken op te
lossen, ook niet in alkalische fosfaatbuffers. Waarschijnlijk moet dat geweten
worden aan denaturering van eiwitachtige stoffen, tijdens het droogvriezen.
(Ook in cultuurfiltraten, die niet werden droog gevroren ontstond na enige
dagenbewareninijskast ofvrieskastmeestalenigneerslag).
De titers van antiserums verkregen na injectie met 50-100 keer geconcentreerde cultuurfiltraten waren echter niet hoger dan die na injectie met nietgeconcentreerde cultuurfiltraten.
d.Immunisatiemetsporensuspensies
Dat ookdemicroconidiènantigeenzijn, bleekaluitdeproef,dieoppag.21
isbesproken.Indiendesporensuspensiesmetzorgwerdenbereid,zodatergeen
klontjes inde suspensiesvoorkwamen, konden de sporen zonder gevaar intraveneus worden ingespoten.
Uit bovengenoemde proef bleek, dat in de sporen dezelfde antigenen voorkomen als in de cultuurfiltraten. Of er daarnaast nog andere antigenen in de
sporenvoorkomen,dienietindecultuurfiltraten aanwezigzijn,konnietworden
uitgemaakt. Er werden verschillende pogingen ondernomen om de sporen te
verbrijzelen om zo de daarin aanwezige antigenen in oplossing te brengen,
echterzonderresultaat.Nocheengewonemortier,nocheenglasmortiermeteen
ingeslepen, bij hoog toerental draaiende stamper, noch zelfs ultrasonore golven mochten baten.1
1
Bijdeproeven met ultrasonore golvenwerd medewerkingverleend doorIr.H.deZeeuw
vandeTechnisch-Physische DienstTNO-THin Delft.
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e. Immunisâtiemetsuspensies vanfijngemalenmycelium
Uit bovengenoemde proeven bleek reeds, dat in het mycelium serologisch
actievestoffen voorkomen. Dat dezestoffen zelfantigeenzijn, werdvastgesteld
door suspensiesenextracten(zief.)vanhetmyceliuminte spuiten. Myceliumvliezenvanop 150mlRichard-oplossinggegroeideschimmelswerdenmetaqua
dest.uitgespoeld,vervolgens48uurmetovermaataquadest.indeijskast gezet,
endaarna metfysiologisch zoutnagespoeld. HetmyceliumwerdineenCEKAultramixer tot eenfijne brij vermalen endezebrij metfysiologisch zout tot het
oorspronkelijk volume van 150 ml aangevuld. Met deze suspensies werden
konijnen geïmmuniseerd: vier weken lang elke week vier injecties op opeenvolgende dagen, terwijl de hoeveelheden per injectie langzaam werden opgevoerdvan 1-5 ml;bijéénseriewerdenalleinjecties intraperitoneaal toegediend
enbijeenandereseriealleenelkeweekdeeersteinjectiesintraperitoneaal,ende
andere intraveneus. Met beide methoden werden antiserums met behoorlijke
titers verkregen (1:64). Deze antiserums reageerden zowelmetdefiltraten,die
werden verkregen, nadat uit de suspensies het mycelium was verwijderd, als
metcultuurfiltraten vandeschimmel.
f. Immunisatie met mycelium-extracten
Extractie met 0,85% NaCl. Myceliumsuspensies bereid opdewijze als
onder e is aangegeven, alleen anderhalf maal zo dicht, werden 36 uur in de
ijskast geëxtraheerd. De myceliumdeeltjes werden afgecentrifugeerd en daarna
werd door glasfilters (G4)gefiltreerd. Met deverkregen heldere,bruineextracten werden konijnen geïmmuniseerd op dezelfde wijze als met de suspensies.
De konijnen verdroegen ook de extracten goed, hoewel minder goed dan de
cultuurfiltraten. Waarschijnlijk wasdit eengevolgvaneenhogere concentratie
vande antigenen in deextracten. Er werd dan ook maximaal 5mlper injectie
gegeven. De verkregen antiserums reageerden op dezelfde wijze als die,welke
naimmunisatie met suspensieswerden verkregen.
Extractie met 10% NaCl in fosfaatbuffer (pH = 7,3). Omdat in
de, op bovenstaande wijze bereide extracten nogal eens een neerslag ontstond
bij het bewaren van deantigenen, werden ook enkele serieskonijnen geïmmuniseerd met elke week vers bereide extracten. Hierbij werd uitgegaan van gewassen,drooggevrorenmycelium.Deeersteweekwerd 1 gmyceliummet50ml
10% NaCl infosfaatbuffer (pH = 7,3)geëxtraheerd, detweedeweek 1| gmet
dezelfde hoeveelheidextractie-vloeistof, dederdeenvierdeweek 1£ gmet30ml
vloeistof. Na tweeuur extraheren werd het mycelium afgecentrifugeerd en het
nitraat innauwedialyse-„darmen" 24uur tegenfysiologisch zout gedialyseerd.
De titers van de antiserums tegendezeextracten verschilden niet veelvandie
tegen extracten met0,85%NaCl.
g. Vergelijking van detitersvan een aantalserums
In tabel 12(ziepag.31)zijn eengroot aantal serumsgerangschikt enisaangegeven volgens welke van de beschreven immunisatie-methoden ze zijn verkregen. Deze serums werden op verschillende tijdstippen gewonnen en steeds
meteen getitreerd, waarbij als toetsantigenen de homologe antigenen werden
gebruikt of in gevallen, waar dit niet mogelijk was (bij de serums tegen de
sporensuspensies bijv.), Altraten van gemalen vliesculturen. Aangezien steeds
26
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andere toetsantigenen werden gebruikt, zijn dehierbij gevonden titers,weergegeveninkolomA,nietvergelijkbaar. Daaromwerdenooknogeens gelijktijdig
precipitatie-reacties uitgevoerd met dezelfde toetsantigenen, in dit geval cultuurfiltraten vannegendagenoudevliesculturen. Uitdetweelaatstekolommen
vantabel 12bbjkt,datdetitersweliswaarvariëren,maardat dezevariatieover
alle immunisatiemethoden verdeeld is, zodat wat betreft de antistofproductie
aangeenvandemethodendevoorkeurkanwordengegeven.
h. Geldiffusie vanfiltraten en extracten
Met de geldiffusie-methode kunnen we een indruk krijgen van het aantal
componenten indenitratenendeextractenenhetverband tussendezetwee.
In agarplaatjes (28 mm diam.) werden drie putjes geponst (8,5 mmdiam.);
hiervan werd één gevuld met serum, één met cultuurfiltraat van een 14dagen
oudevliescultuurenéénmeteenextractvan 1 gmyceliumin25ml fysiologisch
zout,gemalenineenomnimixeren 18uurgeëxtraheerd.Ziefoto1.
Debeeldendieweopdezewijze metverschillende serumskrijgen, zijntamelijk gecompliceerd, wat er opwijst, dat zowelindenitratenalsin de extracten
veel componenten aanwezig zijn. Het antiserum L9 tegen cultuurfiltraat van
F.o.lup bevat antistoffen tegen minstens vier componenten uit het cultuurfiltraat ;allevierkomenookvoorinhetextract.HetserumL3,tegeneensporensuspensie van dezelfde schimmel, bevat antistoffen tegen een geringer aantal
componenten, terwijl de serums L 17,P 17 en C17 tegen mycelium-extracten
weer antistoffen tegen meer componenten bevatten. Het aantal componenten,
waartegenantistoffen gevormdzijn,lijkt indeextractengrotertezijndaninde
Altraten, terwijl de in de nitraten voorkomende antigenen ook in de extracten
voorkomen.TenopzichtevanL3lijktdesituatieechteromgekeerdtezijn; het
is mogelijk, dat alle drie lijnen tussen L3en lf ombuigen in de brede diffuse
lijntussenL3en1...
Uit de afwezigheid van een lijntje tussen filtraat en serum kan niet zonder
meerdeconclusiewordengetrokken,datdebetreffende componentafwezig is;
deconcentratie kan telaag zijn om eenzichtbaar lijntje te geven. In elkgeval
büjkt duidelijk, dat nitraten en extracten verschillende componenten gemeen
hebben en dat in antiserums tegen cultuurfiltraten, sporensuspensies enmycelium-extracten antistoffen voorkomen tegen antigenen inAltratenen extracten.
Zijn de antistoffen in de drie verschillende soorten antiserums gericht tegen
gedeeltelijkdezelfdecomponentenoftegensteedsweerverschillende,metandere
woorden,zijn drievandevierlijntjes tussen lfenL9identiekmetdietussen lf
enL3 ofmoetenweaannemen,dat erintotaalzevencomponenten zijn, tegen
vier waarvan antistoffen in L9 voorkomen, terwijl in L3 antistoffen tegen de
andere drievoorkomen? Dit werd onderzocht door bij een soortgelijke geldiffusie-proef als boven, twee putjes met serum en één met antigeen te vullen.
Foto 2.
Minstens twee van de in L3voorkomende antistoffen komen overeen met
antistoffen uit L9 en L17. L9 en L17 hebben in elk geval drie antistoffen gemeen. Dit blijkt vooral uit dereacties met het extract. In alle drie antiserums
komen echter ook antistoffen voor, diein de andere blijkbaar ontbreken.
Dehier gegevenbeelden engetallen kunnen nietalteabsoluut opgevat worden,maar moetenmeergezienworden alseenmomentopname.Bijvoortschrijdendediffusiewijzigendebeeldenzichsomsenigszins,terwijlookbijdezelfdereagentiaonderverschillendeomstandighedenkleineverschillennaarvorenkomen,
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4.

S E R O L O G I S C H E V E R S C H I L L E N T U S S E N D E FORMAE

SPECIALES

a. Agglutinatie-reacties
Microconidiën van F. oxysporum bleken in aanwezigheid van een antiserum
te agglutineren, dit zelfs tot op zeer hoge verdunningen van het antiserum
(1:4096). Bij een controle met fysiologisch zout bleek deze agglutinatie niet op
te treden, echter wel bij een controle met normaal serum. Blijkbaar zijn er in
hetserumniet-specifieke stoffen aanwezig,dieagglutinatie kunnen veroorzaken.
Ook myceliumdeeltjes in een fijngemalen mycelium-suspensie agglutineerden
met normaal serum zowel als met antiserum.
Er werden verschillendepogingen gedaan om dezeniet-specifieke agglutinatie
te voorkomen. Wassen van de mycelium-suspensies met aceton had geen effect:
ook na de behandeling met aceton bleven de deeltjes met hoge verdunningen
van het normaal serum agglutineren.
Getracht werd de niet-specifieke stoffen uit het antiserum te verwijderen.
Na elektroforese bij pH 8,3 van 1:5verdund serum werden enkele fracties verkregen, die een sterk verminderde agglutinatie vertoonden (1:160). De overeenkomstige fracties van normaal serum waren echter nog niet geheel vrij van
de niet-specifieke stoffen, hoewel de reactie hiermee wel minder hevig was als
methet antiserum.
Dit zou er op kunnen wijzen dat in het serum in elk geval specifieke agglutininen voorkwamen. Getracht werd dit te bevestigen door in een aantal serums
dey-globulinenneerte slaan.Aan het serum werd 30%verzadigde ammoniumsulfaat toegevoegd, het neerslag afgecentrifugeerd, opgelost in fysiologisch zout
entegenfysiologisch zoutgedialyseerd. Metdeopdezewijzeruwweg gezuiverde
oplossingenvanY-globulinen werden nogagglutinatie-reacties verkregen, echter
ook met dievan normaal serum.
De pogingen om met behulp van de agglutinatie-reactiesformae specialesvan
Fusarium oxysporum te scheiden bleven dus zonder resultaat. CORPACI (1925)
en MATSUMOTO (1928) hadden soortgelijke ervaringen met Aspergillus species
en TEMPEL(1958)met sporenvanPullulariapullulons enPolysporaUni.
b. Precipitatie-reacties
Bij proeven beschreven in §3bleek, dat in de antiserums precipitinen voorkomen, die met in normaal serum aanwezig zijn. De vraag rijst onmiddellijk
inhoeverre dezeprecipitinen specifiek zijn voor deformae speciales.
Alle antiserums reageerden niet alleen met deformae speciales waartegen ze
geproduceerd waren, maar eveneens met de andereformae speciales.
Antiserums tegen gemalen vliescultuur van F.o.cal (Cla en Clb) reageerden
bijv. met Altraten van gemalen culturen als in tabel 10is weergegeven.
Blijkbaar hebben de toetsantigenen één of meer componenten gemeen. De
reactie lijkt overigenstoch specifiek, immers met de homologe toetsantigenen is
dereactie sterker dan met de heterologe. Dit kan echter verband houden met de
concentraties van de antigenen. Bij deze proef waren de toetsantigenen bereid
uitculturen, die onder precies gelijke omstandigheden waren gekweekt. Het is
echter heel goed mogelijk, dat de schimmels varieerden in groeisnelheid en dat
F.o.cal meer antigenen heeft geproduceerd dan de andereformae speciales. De
toetsantigenen zouden eigenlijk op een betere wijze moeten worden gestandaardiseerd bijv. langs chemische of colorimetrische weg. De aard vande antigenen
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moet dan bekend zijn. Aangezien weechter met een ingewikkeld mengselvan
antigenen te maken hebben (zie pag. 27), terwijl deze antigenen in chemisch
opzicht bovendien nog verschillen (zie pag. 44), wordt deze methode zo niet
onuitvoerbaar, dantochzeeringewikkeld.
TABEL 10. Precipitatie-reactiesvanantiserumstegengemalenvliesculturenvanF.o.callistephi
(ClaenClb)metAltratenvangemalenculturenvanverschillendeformaespeciales
Precipitintestsof antiseraagainst homogenizedsurfacecultures of F .o. callistephi
(ClaenClb) withfiltratesofdifferentformae speciales
nitratenvan
F.o.cal
F.o.lup
F.o.na
F.o.pi
cultureliquidsof
antiserumsantisera
serum verdunning
serumdilution

Cla
1
2
4
8
16
32
64
128
256

+++
+++
+++
++
++
+
+
+

Clb

Cla

+++ +++
++
+++
++
++
++
++
++
+
—
+
+
+

Clb

Cla

Clb

Cla

Clb

+++
++
++
++
+
+

++
++
++
+
+

++
++
+
+
+
+

+++
++
+
+
+
+

++
++
+
+
+
+
+

—

Omtochmet behulpvandeprecipitatie-reactieeenindrukvandespecificiteit
te verkrijgen, moet men de reacties steeds reciprook uitvoeren. Reageert een
antiserumAtegenschimmelasterkermethettoetsantigeenvana, dan metdat
vaneenandereschimmelb,danzegtdatnogweinig.Reageertechter daarnaast
antiserum Btegen b sterker met b dan met a, dan is aangetoond dat de antiserums specifiek zijn.
Steeds werden dan ook naast elkaar verschillende series konijnen met verschillendeformae speciales op dezelfde wijze geïmmuniseerd. De antiserums
werdendanmetdeverschillendeantigenengetoetst.Tabel 11 geeft daarvaneen
voorbeeld. Deantiserums reageerden ongeveer evensterk met deverschillende
toetsantigenen, enwarenduswatbetreft deintensiteit vandereactie,nochten
opzichtevandeAltraten,nochtenopzichtevandeextracten specifiek.
TABEL 11. Titers van antiserums tegen F.o.lupinien F.o.pisibij precipitatie-reacties met cultuurfiltraten vanvliesculturen (resp. If enpr)enmetmycelium-extracten( l e enp e )
van dezelfde schimmels
TitersofantiseraagainstF.o.lupiniandF.o.pisiinprecipitintestswithcultureliquids
ofsurfacecultures{1/andpf,resp.)andextractsofmycelium(le andpe, resp.)of the
samefungi

serum
serum
Ao 1351
Ao 1352
Ap 1396
Ap 1452
Aq 1439
Aq 1310
Ar 1427
Ar 1429

toetsantigenen
test antigens
tegen
against
mycelium-suspensie
mycelium-suspensie
mycelium-extract
mycelium-extract
mycelium-suspensie
mycelium-suspensie
mycelium-extract
mycelium-extract

h

p

16
16
32
32
64
32
32
32

32
32
32
32
64
32
32
32

f

J

e

p

e

van
from
F.o.lup
F.o.lup
F.o.lup
F.o.lup
F.o.pi
F.o.pi
F.o.pi
F.o.pi
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16
32
64
32
64
32
32
64

16
16
32
32
64
16
32
32
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De serums werden nadat ze gewonnen waren altijd meteen getitreerd. Van
eengrootaantalserumszijndehierbij gevondentitersintabel 12onderAweergegeven. Omdat hierbij steeds gebruik werd gemaakt van verschillende toetsantigenen, zijn dezegetallen onderling nietvergelijkbaar. Daarom werdenmet
deze serums ook nog eens gelijktijdig homologe en heterologe precipitatiereacties uitgevoerd met cultuurfiltraten van negen dagen oude vliesculturen.
Tabel 12,onder B.
Desomvan detitersvan deverschillende serumsmeteenbepaald toetsantigeen gaf ons een indruk van de hoeveelheid antigenen die daarin voorkwam.
Dezebleekvrijsterktevariëren:denitratenvanF.o.tul2enF.o.calbevattende
geringste hoeveelheden antigenen. Deze hoeveelheden bleken weinig verband
te houden met de gewichten van de myceliumvliezen, die op de fikraten aanwezigwaren.
Inhetalgemeenreageerden deantiserumshomoloogniet sterkerdanheteroloog. Wat betreft de precipitatie-reacties zijn ze dus niet specifiek. Dit sluit
echter de mogelijkheid niet uit, dat onder de vele antistoffen, die de meeste
serumsbevatten(ziepag.27)tochnogéénofmeerspecifiek zijn,maar waarvan
de specificiteit gemaskeerd wordt door de niet-specifieke antistoffen, die met
antigenenvanalleformaespecialeskunnenreageren.Eénvandemethodenom
dit nategaanisdeklassiekemethodevan verzadigen (zie pag. 6). Pogingen in
dezerichtinghaddenweinigresultaat, omdatdeserumstezwakwaren,ommet
succes verzadigings-reacties te kunnen uitvoeren. Een andere methode is de
geldiffusie-reactie, die weluitvoerbaar bleek te zijn.
c. Geldiffusie-reacties
Van drieputjes (2,5mmdiam.) in een kleine agarplaat (18mmdiam.)werd
één gevuld met serum tegen cultuurfiltraat van F.o.pi (P2),éénmet cultuurfiltraatvan F.o.cal(c)endederde metcultuurfiltraat van F.o.pi (p).De putjes
werden enkelekerenbijgevuld. Uithetverloopvandeontstane lijntjes (foto 3)
blijkt, dat het antiserum naast antistoffen tegen verschillende componenten,
dieinbeideAltratenvoorkomen, specifieke antistoffen bevat tegeneencomponent,diealleeninhetfiltraatvanF.o.pivoorkomt.
Soortgelijke specifieke reacties werden verkregen bij een proef waarbij de
andereformae speciales als heterologe antigenen werden gebruikt (fig.4).
Bij deze proef kwamen twee specifieke lijnen te voorschijn; het is mogelijk,
dat het lijntje verdubbeld is onder invloed van het bijvullen van deputjes. Bij
andere proeven werd het bijvullen zoveel mogelijk vermeden, of werd alleen
bijgevuld alsdeputjes nognietgeheelopgedroogdwaren.
Foto 4 vertoont de resultaten van reciproke reacties tussen de serums Cl
tegen F.o.cal en P2 tegen F.o.pi met de cultuurfiltraten van deze schimmels.
Dezereactiewerduitgevoerd ineenagarlaagopdebodemvaneenpetrischaal,
waarin putjes van 3,5 mm diam. op onderlinge afstanden van 11mm werden
geponst.Tussen P2 enhethomologefiltraatpbevindtzichweereen specifieke
lijn, die tussen P2 en het heterologe filtraat c niet met de niet-specifieke
lijnen mee ombuigt. Bij de reciproke reactie zou zich op de overeenkomstige
plaats tussen Cl enceen specifieke lijn moeten bevinden. Dezichdaar bevindende lijn lijkt inderdaad niet om te buigen; de reactie is echter veel minder
duidelijk. Als er dus specifieke antistoffen in het serum Cl voorkomen, dan
ligt de verhouding tussen de specifieke en de niet-specifieke antistoffen veel
ongunstiger.
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FIG.4. Specifieke geldiffusie-reacties vanhetserumP2(tegencultuurfiltraat vanF.o.pisi),met
antigenen uit cultuurfiltraten van F.o.pisi (pf), F.o.callistephi(cf), F.o.lupini (lf),
F.o.narcissi(nf)enF.o.tulipae(t lf en 12f).
Specificlinepatterns of thegel diffusionprecipitin tests of serumP 2 (against culture
liquidof F.o.pisi), withantigensfront cultureliquids of F.o.callistephi (cf), F.o.lupini
(lf), F.o.narcissi (nf) andF.o.tulipae (t If and12f).

Ook deandere serumswerden volgens de geldiffusie-methode op hun specificiteitonderzocht. De serums L3 tegen sporensuspensie van F.o.lup en L5
tegen cultuurfiltraat van F.o.lup reageerden specifiek. Deandereserumswaren
niet specifiek; eenaantal hiervanwas opdezelfde wijzeverkregen alsdespecifiekeserums.
Met de specifieke serums P2 en L3 werden verschillende proeven gedaan,
o.m.omnategaan,waaropdespecificiteit berust.Zieookpag.50.
Specifieke remmingsreactie. FotoSgeeftderesultatenvandespecifieke
remmingsreactie volgens BJÖRKLUND(1952).Hierbij reageerdenP2 enL3 met
cultuurfiltraten van F.o.lup (1)en F.o.pi (p). In het middelste agarplaatje zijn
defijntjestezien,diegevormdzijningewoneagargel.Beideserumsreageerden
specifiek. Inhetplaatje rechtsboven(+p) werdnahetgietenvanhetplaatje de
nog vloeibare agar gemengd met een weinig cultuurfiltraat van F.o.pi (£ ml
antigeenop2mlagar).Dithadlaterbijdereactietotgevolg,datde antistoffen
tegen p niet in deagar konden diffunderen enmeteen in een halo rondom het
serumputje (P2) precipiteerden. Met de niet-specifieke antistoffen van L3gebeurde hetzelfde, de specifieke daarentegen vormden een specifiek precipitatielijntje opdezelfde plaatsalsindeonverzadigdeagar.Dereciprokereactie( +1)
geeft het omgekeerdetezien.Dehalorondom P2isergwijd, wat erop wijst,
datinserumP2tamelijkveelniet-specifieke antistoffen voorkomen; binnendeze
halo is het specifieke lijntje tussen P2 en p echter nog duidelijk zichtbaar.
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Fraaier nogzijn deresultaten na mengingvan deagar met serum inplaats van
metantigeen.Dehalo'sverschenennurondom deputjes metantigeen.Naverzadiging met L3 ( + L3) vormden zichgrote halo's rondom deputjes metl en
kleinerondomdiemetp.Despecifieke antigenenvanpzijnechterongehinderd
door de agar gediffundeerd en hebben met hun antistoffen een specifiek lijntje
gevormd. Verzadiging met P2 gaf weer het omgekeerde beeld te zien: tussen
L3 en 1 werdennu tweespecifieke lijntjes gevormd. Uit dezereactieblijkt nog
eensduidelijk de specificiteit van de serums. Het gaat hierbij omeen specificiteit ten opzichte van verschillende stoffen en niet om specificiteit ten opzichte
vandelenvanéénmolecuul,waartegen ook niet-specifieke antistoffen gevormd
zijn.Inditgevalzoudendezemoleculenimmersalindehalo'szijnneergeslagen
en zou ergeen specifieke reactie zijn overgebleven na het mengenmet éénvan
de componenten.
Culturen van verschillende leeftijd. Omnategaanofdeouderdomvande
schimmelculturen belangrijk isvoor hetwinnenvancultuurfiltraten, waarinde
specifiek reagerendeantigenenvoorkomen,werdeninkleineagarplaten reacties
uitgevoerd tussen de specifieke serums en nitraten van culturen die gedurende
één week, twee weken, vier maanden enelfmaandenbij27°Chaddengestaan.
Devierenelfmaandenoudeculturenwarenreedsineenvergevorderd stadium
vanautolyse;erwasechterinalleculturennogmyceliumaanwezig.Metaldeze
Altratenwerden specifieke reactiesverkregen. Bij deAltratenvan dejongeculturen waren defijntjesten opzichte van L3 zwakker dan die van de oudeculturen,enzebevondenzichdichterbijdeantigeen-putjes, watwijst opeenlagere
concentratie. Deconcentratie van de specifieke antigenen ten opzichte van P2
wasin de oudeculturen afgenomen.
InvloedvanpH,dialyseenformol.ErwerdenagargelenbereidinMichaëlisbuffers vanverschillendepH's.Erwasgeenverschiltebespeurenindereacties,
die plaats vonden bij pH 4,7, 7,0 en 8,2. Dialyse van de cultuurfiltraten in
cellofaanzakjes tegen fysiologisch zout, was niet van invloed op de reactie.
Cultuurfiltraten waaraan0,5%formol wastoegevoegdreageerden nogwelmet
L3 echter niet meer met P2. Toevoeging van formol is dus geen geschikte
methodeomtoetsantigenenlangetijd tebewaren.
Specificiteit tenopzichtevanmycelium-extracten.Uitproeven,beschreven
oppag.23e.v.bleek,datdeantiserumsnietalleenreageerdenmetcultuurfiltraten,
maar ook met extracten van het mycelium. Wat betreft de specificiteit van de
antiserumsP2 enL3tenopzichtevanmycelium-extracten bleekuitproevenin
agargel, dat P2 minder duidelijk specifiek reageerde met extracten uit het
mycelium dan met cultuurfiltraten. L3 reageerde echter ook met de extracten
zeer specifiek.
Proeven metstammenvanF.o.pi, OmnategaanofhetantiserumP2alleen
specifiek reageerdemetdestamvan F.o.pi,waartegen het serum geproduceerd
was (pO), of dat het ook specifiek reageerde met andere stammen van F.o.pi,
werden derassenvan F.o.pi, diedoor SNYDERen HANSEN(1940)F. oxysporum
f.pisiras 1 enF. oxysporumf.pisiras2genoemdzijn, opgevraagd uitdeschimmelcollectie in Baarn eneveneens uit decollectie van de Planteziektenkundige
Dienst inWageningen.
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Foto 6geeft dereactieweertussen P2 enAltraten van pO,van de fysio's uit
Baarn(pi enp2)envan F.o.lup (1).Het antiserum reageerde specifiek metalle
stammenvan F.o.pi.VandestammenvandeP.D.(p3enp4,resp.F.o.piras1
enF.o.piras2,ziefoto 7)gafp3slechtseenzeerzwakkereactietezien;p4gaf
weldespecifieke lijn,dieechter delijn metpOkruiste.Allestammenvan F.o.pi
werden daarna getoetst op hun pathogeniteit ten opzichte van het erwteras
Rondo, dat vatbaar is voor F.o.pi ras 1en F.o.pi ras 2. (Het verschil tussen
F.o.pi ras 1 enF.o.piras2kon nietworden getoetst, omdat geenerwterasverkrijgbaar was, dat voor een van deze schimmelrassen wel en voor de andere
niet vatbaar was). Hierbij bleek, dat p3 niet meer pathogeen was, de andere
stammen (pO,pi, p2,p4)daarentegen wel.Hiermeezouhet ontbreken vanhet
specifiekelijntjemetp3teverklarenzijn.Hetkruisenvandelijntjes, die gevormd
werdenmetpOenmetp4wijst opeengeringverschiltussendeantigenen,voorkomendeindeAltratenvandezestammen; ofditverschilminofmeertoevallig
is ontstaan, door bijvoorbeeld een gedeeltelijke afbraak van de antigenen, of
dat het teruggevoerd moet worden tot eenbestaand verschiltussen deze stammen,werdnietnader onderzocht.
5. AARD VANDEANTIGENEN

De in de cultuurfiltraten en mycelium-extracten voorkomende stoffen met
antigene eigenschappen kunnen uit het protoplasma of uit de celwand van de
schimmelafkomstig zijn. Inverband methunantigeneeigenschappen kanverwacht worden dat het proteïnen, Polysacchariden of lipoiden zijn met een
moleculair gewicht van 10.000 of hoger. Dergelijke hoogmoleculaire stoffen
zijn nietinstaatbij dialyseineencellofaanzakje tegenfysiologisch zout ofwater,dewandtepasseren.Bijverschillendeproevenisgeblekendatditinderdaad
niet het geval is. Dat laagmoleculaire haptenen (stoffen die niet antigeen zijn,
maar wel met antistoffen reageren) evenmin de dialysewand passeerden bleek
uit de volgende proef: 2500 ml cultuurfiltraat werd droog gevroren en weer
opgelost in 100mlwater, vervolgens24uur gedialyseerd tegen 850ml fysiologisch zout. Indien haptenen de wand gepasseerd waren moesten deze dus in
voldoende hoge concentratie in de buitenvloeistof aanwezigzijn, om aantoonbaar te zijn. Dit was echter niet het geval, zodat zonder gevaar voor verhes
van reagerende stoffen gedialyseerd kon worden. Dit wasbij de hier volgende
proeven dikwijls noodzakelijk om na concentratie een overmaat aan zouten
kwijt te raken.
Dat in 11maanden oude culturen nog antigenen voorkomen (zie pag. 33)
wijst erop, dat althans eendeelvan deantigenen tamelijk stabielmoet zijn. In
het serum L3 bleken zelfs antistoffen voor te komen tegen antigenen, die de
inwerking van formol doorstonden (zie pag. 33). Eiwitten zijn hiertegen niet
bestand. Men zou hierbij dus kunnen denken aan hoogmoleculaire Polysacchariden of lipo-polysacchariden (Boivin-antigenen).
Teneindeietsmeertewetentekomenover deaard van deantigenenwerden
verschillendetemperatuur- enkleurreactiesuitgevoerd enwerdendeantigenenmengsels immuno-elektroforetisch onderzocht. Ook werden verschillende
extracten uit mycelium bereid en een gedeelte van de antigenen uit cultuurfiltraten gezuiverd. Deze werden chromatografisch onderzocht. Uitvoerige
chemischeanalyseswerdennietuitgevoerd.
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a. Warmtebehandeling vandeantigenen
Hetdoelvandewarmtebehandelingwasnategaan ofdeantigenenthermostabiel dan wel thermolabiel zijn. In de sérologie betekent thermostabiel:
resistent tegen verhitting op 55-60°Cgedurende 30-60 minuten (BOYD, 1956).
Bijeeninleidendeproef werden van myceliumextracten envan cultuurfiltraten van F.o.cal en F.o.pi monsters in een waterbad een half uur op 50°Cen
andere eenhalf uur op 100°Cverwarmd.Van deze antigenen werden verdunningsreeksen in fysiologisch zout gemaakt, waarmee precipitatie-reacties werden uitgevoerd met de antiserums C3 en P3 (tegen sporensuspensies). De
reacties bleken voor en na de warmtebehandeling precies gelijk te zijn. In de
antiserums komen blijkbaar antistoffen voor tegen een of meer thermostabiele
componentenindeantigenenmengsels.Dat ditnietaltijd hetgevalis,bleekuit
eenandereproef,waarbij gedialyseerdcultuurfiltraat vanF.o.cal,dattot opeen
verdunning 1:16 reageerde met serum C17, na verhitting op 100°Cgedurende
eenhalfuur,helemaalnietmeerbleektereageren.Aanvankelijk werdgedacht,
dat dit een gevolgzou zijn vanhet dialyseren. Allerlei laagmoleculaire stoffen,
die bij een warmtebehandeling de coagulatie van eiwitten kunnen tegengaan
(SCHMIDT, 1951), zouden bij de dialyse verwijderd kunnen zijn. Zoals uit de
volgendeproevenzalblijken,moetdeverklaringvandeschijnbaar tegenstrijdige
resultaten van bovenstaande proeven echter niet in de antigenen, maar in de
serums gezocht worden (pag. 37). In verband met de hierboven weergegeven
definitie van thermostabiliteit werd bij de volgende proeven een uur op 60°C
inplaatsvaneenhalfuur op50°Cverhit.
In tabel 13is een samenvatting gegeven van de resultaten van een aantal
proeven, waarbij naast onbehandelde cultuurfiltraten, nitraten waren betrokken,dieeenuur bij 60°Cenanderedieeenuur bij 100°Chadden gestaan.Van
alle filtraten werden verdunningsreeksen in fysiologisch zout gemaakt en hiermeewerdenprecipitatie-reacties met onverdunde serums uitgevoerd.
TABEL 13. Titers van een aantal antiserums bij precipitatie-reacties met verdunningsreeksen
van cultuurfiltraten
n = onbehandeld 60 = een uur bij 60°C 100 = een uur bij 100°C
Titersofanumberofantiserainprecipitintestswithdilutionseriesof culture liquids
n — not treated 60 = treatedonehourat60°C 100= treatedonehourat100°C
^ \ ^
serums
sera

antigenen

tegen
against

^^^^
^ \ ^

cultuurfiltraten van/ culture liquidsof
F.o.lup
n

60

F.o.pi
100

n

60

F.o.di
100

Cul6
D 16

cultuurfiltraat

L13
P13

mycelium-suspensie

32
8

8
0

4
0

2
8

0
2

0
0

L14
P14
L17
P17

mycelium-extract

16
8
64
4

4
4
64
1

0
0
32
0

4
8
8
8

0
1
2
0

0
0
0
0

L3
P3
Tx3

sporensuspensie

4
64
32

16
64
32

16
32
32

0
32
32

0
32
32

0
32
4
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n

60

100

8
4

4
1

0
0

4

0

0

4

0

0

0
32
32

0
32
32

0
16
16
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Uitdereactiesmetserumstegencultuurfiltraten entegenmycelium-extracten
en-suspensiesblijkt,datindefiltratenthermolabielecomponentenvoorkomen:
nitraten die op 60°Czijn verhit reageren veel zwakker dan onbehandeldefiltraten, terwijl op 100°Cverhitte filtraten in de meeste gevallen in het geheel
niet meer reageren: alleen de op 100°Cverhittefiltratenvan F.o.lup reageren
nogmetL13enL17,dusmetserumsdietegenF.o.lupgerichtzijn. Ditwijstin
de richting van een specifieke thermostabiele component. Bij de reciproke
reacties van op 100°C verhitte filtraten van F.o.pi werden met P13 en P17
echter geen precipitatie-vlokken verkregen. Hier was de specifieke thermostabiele component dus niet aanwezig, of waren in de serums geen antistoffen
tegendezecomponentengevormd.
Uitdereactiesmetdeserumstegensporensuspensiesblijkt, datinde filtraten
naastthermolabieleookthermostabielecomponentenvoorkomen:deop100°C
verhittefiltratenreageren alle drievrij sterk met deze serums. De reactie isin
sommigegevallenwelzwakker danvandeonbehandeldefiltraten.Ditkanverbandhoudenmethetverdwijnenvandethermolabielecomponenten.Hetserum
L3reageert alleen metfiltratenvan F.o.lup. De specificiteit van dit serumwas
ookreedsgeblekenbij de geldiffusie-reacties.
Samenvattend kunnen de hier verkregen resultaten alsvolgt verklaard worden.Indefiltratenkomenthermolabieleenthermostabielecomponenten voor.
In de hier gebruikte serums tegen cultuurfiltraten en mycelium-extracten en
-suspensieskomenalleenantistoffen voortegendethermolabielecomponenten:
zereagerendusnietmeer,alsdefiltrateneenwarmtebehandelinghebbenondergaan.Indeserumstegensporen-suspensiesdaarentegenishetgrootstegedeelte
van de antistoffen gericht tegen de thermostabiele componenten: deze serums
blijven dus ook met debehandeldefiltratenreageren.
Nukunnen ookdeschijnbaar tegengestelderesultatenvandeeersteproeven,
diein dezeparagraaf beschreven zijn, verklaard worden: deserums C3en P3
(tegen sporensuspensies) bevatten veel antistoffen tegen thermostabiele componenten,het serum C17(tegeneengemalenvliescultuur) daarentegenweinig.
Met de immuno-elektroforetische onderzoekingen konden de hier verkregen
resultatenbevestigdenaangevuldworden(ziepag.49).
Werd bij dehierbeschrevenproevendeinvloed van een warmtebehandeling
ophetgedragvandeantigenenbijeenprecipitatie-reactienagegaan,eenandere
vraagisofbehandeldeantigenennoginstaatzijn antistoffen bijkonijnen opte
wekken; met andere woorden, is (zijn) de thermostabiele component(en) een
volledig(e) antigeen (-genen) of een hapteen(-tenen)? De behandelde en nietbehandeldefiltratenvan F.o.lup uit deproef behorendebij tabel13werdengecentrifugeerd, enmet de helderefiltratenwerden drie seriesvan twee konijnen
ingespoten; dekonijnen kregen eenkorte serievan 9injecties, waarbij dehoeveelheden werden opgevoerd van 3tot 8mlper injectie, terwijl om de andere
dag werd ingespoten.
Uit deresultaten (tabel 14)blijkt, dat dethermostabiele stoffen, dieindeop
100°Cverhitte nitratenblijkens dereactie met de serums L3,P3 en Tx3 nog
volop aanwezig zijn, practisch niet meer antigeen zijn. Ook bij twee andere
proeven,waarbij inbeidegevallentweekonijnenwerdengeïmmuniseerdmetop
100°C verhitte nitraten, werden geen antistoffen verkregen, terwijl ook deze
filtraten metdeserumstegen sporensuspensiesreageerden (titers 64en 32).De
thermostabiele stoffen kunnen dusniet verantwoordelijk zijn voor de,tegen de
op60°Cverhittefiltratengevormdeantistoffen. Ditblijkt ookuithet uitblijven
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TABEL 14. Precipitatie-reacties van serums tegen cultuurfiltraten, dieeen warmtebehandeling
hebben ondergaan.
l n ,160en 1100, cultuurfiltraten vanF.o.lupini, resp.onbehandeld, 1 uur bij 60 °C en
1uurbij 100°Cbehandeld ;le,mycelium-extractvanF.o.lupini
Precipitin testsof sera against culture liquids which weresubjectedtoa temperature
treatment.
ltt,/90and /10o.cultureliquidsofV.o.lupininottreated, treatedone hourat 60°C and
treatedone hourat 100 "C,resp.;le,myceliumextractoj"F.o.lupini
serum
serum
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In

against
toetsantigenen
test antigens.

160

160

+++
+++
+

160

llOO

+++
+++

160

llOO

llOO

+++
+++

+++
+++
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tegen
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llOO

llOO
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160
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le

In

160
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+
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+
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++
+

_
-

+++
+++
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+

_
-

_
-

-

le

In

160

llOO

„

+
+

+

+

+

-

-

-

-

le

van een reactie met op 100°C verhitte filtraten (1100)-Blijkbaar zijn in de op
60°C verhitte filtraten nog voldoende „thermolabiele" stoffen aanwezig om
even sterke antiserums op te wekken als de onverhitte filtraten. Volgens de
boven gegeven definitie van thermostabiliteit moeten deze stoffen dus ook
thermostabiel genoemd worden, hoewelzeverhitting op 100°Cniet verdragen
(zie ook pag.45).
In geen van de serums, ook niet in de serums tegen de onbehandelde antigenen, komen antistoffen voor tegen de thermostabiele stoffen, die in de op
100°C verhittefiltratenaanwezig zijn. We hebben hier dus niet met volledige
antigenen,maarmethaptenentemaken.Dergelijkehaptenenkomennietalleen
in de filtraten, maar ook in de mycelium-extracten voor. Immers ook de
mycelium-extracten reageerden blijkens de eerste in deze paragraaf vermelde
proef na verhitting op 100°C onverminderd met de serums tegen sporensuspensies. Hoe is het mogelijk, dat in de serums tegen de sporensuspensies wel
antistoffen tegendezehaptenenaanwezigzijn?Demeestvoordehandliggende
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verklaringisdatdehaptenenindesporenopeenofanderewijzeaaneendrager
gebonden zijn, zodanig dat het complex antigeen is, dus op dezelfde wijze als
datbijsommigebacteriëlePolysaccharidenhetgevalis.
b.Kleurreactiesenconcentratievandeantigeenoplossingen
Cultuurfiltraten en mycelium-extracten vertoonden altijd een positieve
reactie van Molisch, wat wijst op de aanwezigheid van reducerende stoffen in
de oplossingen. Een biureet-reactie op de aanwezigheid van eiwitten was in
verband met de bruine kleur van de oplossingen vaak moeilijk vast te stellen.
Deze reactie is trouwens nogal ongevoelig. Werden de oplossingen geconcentreerd dan wasde biureet-reactie dikwijls zwak positief.
Cultuurfiltraten werdengeconcentreerddoorzedroogtevriezenendedroogrest ineen kleinvolumewater weer op telossen; deze oplossingwerd gedialyseerdomdeeveneensgeconcentreerdezoutenteverwijderen.Hierbijbleeksteeds
eengedeeltevandedroogrest nietweer optelossen.Omdat dusbij hetdroogvriezen kennelijk bepaalde stoffen denatureerden, werd ook wel een andere
methode van concentratie gevolgd, die van de zogenaamde evaporatie: de
Altraten werden daartoe in nauwe cilindervormige cellofaan-„darmen" gebracht,indeluchtstroom vaneenventilator gehangenentot opeenkleinvolumeingedampt. Ookhierbij ontstond echtermeestaleenneerslag,zijhetminder
dan na droogvriezen. Dezemethode heeft echter het nadeel,dathet bij kamertemperatuur geschiedt, waarbij veranderingen kunnen optreden. Ook in nietgeconcentreerde Altraten en extracten ontstond na verloop van tijd meestal
spontaan enig neerslag. Het isdusheel goed mogelijk, dat deeiwitteneneventueel lipoiden op deze wijze voor het grootste gedeelte uit de oplossingen verdwenen.
VanenkelegeconcentreerdeAltratenenextractenwerdendeneerslagen afgecentrifugeerd. Deoplossingenvertoonden eenzwakpositieve biureet-reactie en
eenpositievereactievan Molisch.Eenweinigvandevloeistoffen werdmeteen
gelijk volume van een 3%-ige agaroplossing gemengd: demengselswerden in
putjes van een agarplaat gebracht. Twee van dergelijke agarplatenwerdengefixeerd in 2% azijnzuur en vervolgens werd de een met amidoschwarz en de
ander met sudanzwart gekleurd opdewijze zoalsoppag. 17isaangegeven.De
reactie met amidoschwarz was positief, die met sudanzwart negatief. In
de oplossingen waren dus nog proteinen aanwezig, terwijl lipoiden niet
aangetoond konden worden. Als controle op de sudanzwart kleuring werden
van somatische typhus-antigenen (lipopolysacchariden) 1,2 en 4 mg in agarputjes van0,15mlgebracht enopdezelfde wijze gekleurd.Dezekleurdenresp.
zwak blauw, zwak blauw en blauw. De afgecentrifugeerde neerslagen werden
in fysiologisch zout gewassen en gesuspendeerd en hiermee werden dezelfde
bewerkingenuitgevoerd:vandesuspensieswasdebiureet-reactiezwakpositief,
dereactievanMolischpositief,deamidoschwarz-kleuring positiefendesudanzwart-kleuring negatief.
c. Precipitatieen extractie vandeantigenen
Bijdepogingen,diewerdengedaan omdeantigenenuit deoplossingen neer
te slaan, werd er van uitgegaan, dat het eiwitten en/of Polysacchariden waren:
voor het neerslaan van eiwitten werden aan de oplossingen toenemende hoeveelheden (tot 60%) van een verzadigde ammoniumsulfaat-oplossing toege38
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voegd of een gelijk volume van een 10%-ige trichloorazijnzuur oplossing
(TCA). Polysacchariden of eventueel glycoproteinen werden neergeslagen met
alcohol,waarbij uiteraard ook de eiwitten werden neergeslagen. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verschillende preparaten die uit het
mycelium en uit de cultuurfiltraten werden verkregen, terwijl de met deze
preparaten uitgevoerde immuno-elektroforetische onderzoekingen in een
aparte paragraaf worden besproken (ziepag.41).
Cultuurfiltraten. Niet-geconcentreerde cultuurfiltraten gaven met ammoniumsulfaat enTCAweinigof geenneerslag.Toevoegingvan 60%alcohol
gaf welenigneerslag, dat in water weer oploste en serologisch actief was.
DoordetoevoegingvanTCAwerdenwelbepaaldestoffen geïnactiveerd.Cultuurfiltraten van F.o.lup en F.o.pi, waaraan TCA wastoegevoegd en die vervolgenswerdengedialyseerd engecentrifugeerd reageerdenalleennogmaarmet
de serums tegen sporensuspensies. Hiervan was het serum L3 specifiek: het
reageerde alleenmet nitraten van F.o.lup, en gaf geen enkelereactie meer met
datvanF.o.pi.DespecifiekestoffenkwamenzowelinAltratenvanvliesculturen,
als in dievan schudculturen voor.
Vijftig maal geconcentreerde cultuurfiltraten gaven met ammoniumsulfaat
heel langzaam een licht vlokkig neerslag, terwijl met TCA, na geruime tijd
staan, een zeer fijn neerslagwerd gevormd. Toevoegingvan alcohol gaf spontaan een grote hoeveelheid kleverig, geel-bruin neerslag: dit begon al neer te
slaanbij30%alcohol,terwijl hetnatoevoegingvanmeeralcoholtoenam.
Aan 40en20ml van 50maal geconcentreerdefiltratenvan resp. F.o.cal en
F.o.di werd 80%alcoholtoegevoegd:deneerslagenwerdenbij hoog toerental
afgecentrifugeerd. Detaai-stroperigesubstantielostebijnavollediginwaterop,
waarna het opnieuw werd neergeslagen. Dit werd enkele malen herhaald. De
neerslagen gavenin 10resp. 5mlaqua dest. opgelost, heldere bruin gekleurde
oplossingen, die48 uur werden gedialyseerd, waarbij de bruine kleurstof grotendeels uit de oplossingen verdween. De oplossingen waren Molisch + , het
dialysaat Molisch -.
Van F.o.lup werd 10 ml 20 maal geconcentreerd filtraat op dezelfde wijze
behandeld. Omeventueelindeoplossingnogaanwezigeeiwittenteverwijderen,
werdgedurende eenhalf uur geschud meteenmengselvan 5mlchloroform en
1mlbutylalcohol.Daarnawerd5 minutenbijlaagtoerentalgecentrifugeerd: er
ontstonden drie lagen: onder in de buis een heldere laag chloroform-butylalcohol mengsel, daarboven een laag troebele emulsie (waarin zich de uitgeschudde stoffen bevonden) endaarboven eenheldere waterige oplossing. Deze
heldere oplossing werd gedecanteerd en hiermee werd de bewerking vijf keer
herhaald (zuivering van Polysacchariden naar HEIDELBERGERet al., 1936).De
heldere oplossing, die nog steeds geelbruin van kleur was, was Molisch + en
vertoondeprecipitatie-reacties metdeserumsP2,L3,P3,L10,P10,L14,P14,
L17, C17,nietmetP17.Na 45min.bij 60°Ctehebben gestaanwasdereactie
nog dezelfde gebleven.
Aangezien de op deze wijze verkregen gezuiverde antigenen vermoedelijk
dezelfde zijn alsdethermostabiele stoffen,dieinop 100°Cverhit cultuurfiltraat
aanwezigblekentezijn,werdter)vergelijking ook nog een preparaat als volgt
bereid: 100mlcultuurfiltraat van F.o.pi werd gedurende 1 uur op 100°Cverhit,vervolgensdoor middelvanevaporatie geconcentreerd tot 1 mlengedialyseerd.
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Mycelium-extracten in een NaCl-oplossing. Mycelium-extracten
werdenbereid doorper gramgewassenendrooggevrorenmycelium40mlvan
een10%-igeNaCl-oplossinginfosfaatbuffer (pH = 7,3)toetevoegen,ditinde
„Servallomnimixer" 3minuten opvolletoeren temalen, enkeleuren te extraheren,hetmyceliumaftecentrifugeren envervolgenstegenfysiologisch zoutte
dialyseren. In sommige gevallen werd direct in fysiologisch zout geëxtraheerd,
wathetvoordeelheeft, datminderlanggedialyseerd hoeft teworden,terwijlde
concentratie van degeëxtraheerde stoffen niet lager leek te zijn.
Extractengavenmetammoniumsulfaat, metTCAenmetalcoholneerslagen.
Metalcoholwerdenveelgroterehoeveelhedenprecipitaatverkregendanmetde
andere reagentia.
Aaneenextractvan7gmyceliumvanF.o.piin 140mlfysiologisch zoutwerd
50% van een verzadigde ammoniumsulfaat-oplossing toegevoegd. Het neerslag (A) werd afgecentrifugeerd en aan het extract werd opnieuw ammoniumsulfaattoegevoegd(tot66%);erontstondweerenigneerslag(B).AenBwerden
opgelost in fysiologisch zout (daarbij loste niet alles op) en gedialyseerd. De
oplossingvanAvertoonde eenzwakke,dievanBeensterkerereactiemetL14
enP14.DeproteinenAenB behorendustothetcomplexvanantigenenvande
schimmel.Destoffen zijnindezeminofmeergezuiverdevormerglabiel:inde
oplossingen ontstond spoedig enig neerslag. Immunisatie van konijnen met
dergelijke oplossingen leverde serumsop met lage titers (homoloog resp.1:8
en 1:16). Deze serums reageerden zwak met cultuurfiltraten van F.o.lup en
F.o.pi.
Vierhonderd ml extract van F.o.pi werd door middel van evaporatie tot
15 ml ingedampt en vervolgens gedialyseerd. Hierbij sloeg een deel van de
geëxtraheerdestoffenneer;ditwerdafgecentrifugeerd. Hethelderebruineextract
wasMolisch + . Aan 7 | mlhiervan werd 15mlverzadigde ammoniumsulfaatoplossing toegevoegd: het hierna gevormde neerslag werd meteen afgecentrifugeerd en weer opgelost in 2 ml water en tegen veronalbuffer gedialyseerd.
Hetextractwaaruit deeiwitten warenneergeslagenwerdeveneensgedialyseerd
en tot 5ml geconcentreerd. Al deze handelingen werden bij lage temperatuur
uitgevoerd.
Extractie met loog. Aan suspensiesvan2\ gfijngemalen myceliumvan
F.o.calenF.o.piin50mlwaterwerdengelijkevolumina2%KOHtoegevoegd.
Er werd 40uur geëxtraheerd, waarbij af en toe werd geschud, vervolgens gecentrifugeerd, gefiltreerd door een G4 glasfilter, gedialyseerd tegen water en
geëvaporeerd tot 12ml.Bijdezehandelingen sloegslechtseengeringehoeveelheid van de geëxtraheerde stoffen spontaan neer. De geconcentreerde, opalescente,iets groenachtige oplossingen waren biureet + en Molisch + . De inde
oplossingaanwezigeeiwittenwaren niet antigeen: konijnen produceerden geen
antistoffen alszemetdergelijke loogextracten werdeningespoten. Waarschijnlijk zijndeeiwittenonderinvloedvandeKOHzodanigveranderd,datzeweliswaar stabieler geworden zijn in de oplossing, maar hun serologische activiteit
hebben verloren. Het is ook van andere eiwitten bekend, dat ze met loog
alkalische metaproteinen vormen, wat de antigene activiteit sterk doet afnemen (BOYD, 1956).
Extractie met TCA. Hierbij werd een extractieprocedure gevolgd, zoals
die door BOIVIN &MESROBEANU(1935) werd uitgewerkt voor de extractie van
lipo-polysacchariden van gramnegatieve bacteriën. Aan suspensies van 2\ g
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fijngemalen myceliumvan F.o.cal enF.o.piin50mlaquadest.werd een gelijk
volume van een vers bereide 10%-ige TCA-oplossing toegevoegd. Na IJ uur
schudden werd gecentrifugeerd, en aan het heldere, iets groenachtige extract
5ml5nNaOH toegevoegd,vervolgenswerdhetmetenkeledruppelsNaOH op
pH = 7,0 gebracht. Na dialyse tegen water werd geëvaporeerd tot 12 ml:
hierbij ontstond nog enig neerslag, dat werd afgecentrifugeerd. De heldere,
lichtgroeneextractenwaren Molisch + envertoonden precipitatie-reacties met
de serums C3 en P3 (tegensporensuspensies) en niet met L10enP10 (tegen
cultuurfiltraten) en evenmin met C14en P14 (tegen mycelium-extracten).
Toevoeging van overmaat alcohol gaf eenfijnwit neerslag, dat werd afgecentrifugeerd, drooggedamptenweeropgelostin2mlwater.
Immunisatie van konijnen met TCA-extracten leverde geen antistoffen op.
Hieruit blijkt, dat de geëxtraheerde stoffen niet te vergelijken zijn met dezogenaamde Boivin-antigenen, diezeerantigeenzijn.
De met TCA neergeslagen proteinen bleken in fysiologisch zout gedeeltelijk
weeroptelossenenwarenuit dezeoplossingmetammoniumsulfaat weerneer
te slaan. Ze waren serologisch weinig actief, waarschijnlijk als gevolg van de
denaturerende invloed van het TCA.
Extractie met kokend water. Indien onder de antigenen Polysacchariden voorkomen, moeten dezemet kokend water teextraheren zijn. Myceliumsuspensies werden één uur op 100°C gebracht en gecentrifugeerd: de heldere
extracten werden 30maal geconcentreerd. Deconcentraten waren Molisch + .
Extractie met phenol. Bij de extractie met zoutoplossingen ging steeds
een belangrijk deel van het mycelium (celwandresten) niet in oplossing. Dergelijke myceliumresten werden op drastische wijze metphenol geëxtraheerd.
Na extractievan 10 gmycelium van F.o.pi in 10%NaClwerden de myceliumresten afgecentrifugeerd en in water geresuspendeerd (met behulp van een bij
hoog toerental draaiende „ultra turrax") en weer afgecentrifugeerd. Dit werd
drie maal herhaald, waarna de rest op een waterbad bij 60°Cwerd gedroogd.
Vandeoorspronkelijke 10gmyceliumbleek ongeveer dehelft overtezijn. De
droge koek werdin eenmortier fijngewreven en hieraan werd ongeveer twee
maalhetvolumephenoltoegevoegd. Ditwerdopeenwaterbad bij 60°Copgesmolten, waarbij een dikke bruine, niet geheel heldere, stroperige massa gevormd werd. Hieraan werd vijf maal het volume (200 ml) water toegevoegd.
Erontstond eenvuilgrijze suspensie.Denietinwater oplosbare stoffen werden
afgecentrifugeerd. Hetheldereextractwerdgedialyseerdentot5 mlingedampt:
hetwasMolisch + engafgeenneerslagmetTCA.
d. Immuno-elektroforetische onderzoekingen
Bij immuno-elektroforese van niet-geconcentreerde Altraten en extracten
werdenin sommige gevallen enkele vage lijntjes, in andere daarentegen in het
geheel geen lijntjes gevormd. De antigeen-concentratie was voor dit doel te
laag.Alleteonderzoeken monsterswerdendaarom20-50keer geconcentreerd.
Bijhetinterpreterenvanderesultatenenvooralbijvergelijking metderesultatenvandeprecipitatie-engeldiffusie-reacties moetmethetvolgenderekening
worden gehouden:
1. Bij het concentreren van de oplossingen metde daarop volgende dialyse
traden steedsverliezen opindevormvan onoplosbare neerslagenenmogeMeded. Landbouwhogeschool, Wageningen59(7), 1-60(1959)
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lijk ook indevormvanlaagmoleculairesplitsingsproducten; 20-50-voudige
concentratiewildusnognietzeggen,datindeoplossingen20-50keerzoveel
antigenen aanwezigwaren. Het neerslaan van sommigeproducten kon niet
worden voorkomen door bij lage temperaturen te werken of door de pH
boven 7te houden.
2. Bijhetmengenvan demonsters met vloeibare agar van ongeveer 50°C
kunnen eveneensveranderingen zijn opgetreden.
3. Omtechnischeredenenkondennietalleproevengelijktijdig worden uitgevoerd, zodat de afbraak- en denaturatie-verschijnselen door variaties in de
omstandigheden niet steedsdezelfde geweestzullen zijn.
4. Dete onderzoeken monsters werden midden op deplaat aangebracht en
vervolgensanderhalf uuraaneenspanningsvervalvan6V/cmonderworpen.
Deverschillendecomponenten verdeeldenzichdaarbij overdegeheleplaat,
dus zowel in derichting van depositieve pool (in defigurenenfoto's naar
beneden),alsin derichting van de negatieve pool; bij deverplaatsing inde
richting van de negatieve pool speelde ongetwijfeld de elektro-endosmose
een grote rol (zie pag. 16).Voor het gemak van de bespreking werden de
platenvan bovennaar beneden verdeeld gedacht inzesstroken a, b,c,d, e,
enf. Aan dezeschematischeindelingmaggeenprincipiële betekenisworden
toegekend, in de zin dat er van zes streng te onderscheiden stoffen sprake
zouzijn, elkmeteenverschillendebeweeglijkheid. Integendeel,deverdeling
van deverschillende stoffen wasmeestalcontinu; ook opdegrenzenvande
zones werden wel componenten aangetroffen. Als er dus gesproken wordt
van eencomponent bij b,dan wildat alleen maar zeggen, dat het metdeze
componentgevormdlijntje, zijngrootstekrommingheeftergensindezoneb,
terwijldeuitloperszichtotinaenckunnenbevinden.
oc. Cultuurfiltraten. Infoto 8enfig.5zijn deresultaten weergegeven van
de immuno-elektroforese vantwintigmaalgeconcentreerdecultuurfiltratenvan
F.o.lup.Blijkensdeverschillendeplaatsenwaar lijntjes gevormd zijn, bevathet
filtraatminstensviercomponenten, diezichbevinden bij a, b,d enf: bij a reageerden L10, P14 en zwakker L14,bij b: L14, bij d: L10, L14 enP14en bij
f: L3. Op deverschillen tussen de antiserums wordt later in deze paragraaf
(ziepag.49)uitvoeriger ingegaan, maarinverbandmetdebesprekingishetvan
belanghiertewijzenophetverschiltussendeserumstegensporensuspensies,zoalsL3,enerzijdsendietegenAltraten(L10)enextracten(L14enP14)anderzijds:
de laatste reageerden nooit met de bij f voorkomende component. Het diffuse
karakter vanhetlijntje, dat L3metdezecomponent vormt,wijst eropdatdeze
niethomogeenis,maarbestaatuiteenpolydispersmengsel.Hetlijntje zettezich
bij andere proeven meestal naar boven toe voort tot bij a, terwijl het dikwijls
nogweersamengesteld leektezijn uitverschillendefijntjes(zieookfig.6en8).
Ook in andere opzichten werden bij andere proeven welafwijkende resultaten
gevondenvanwatinfoto 8isweergegeven.Dit zalaan dehandvandeze foto
worden besproken.
Het lijntje bij a zet zichvaagvoort tot bij d. Dehierbij behorende antigeencomponent heeft zichdus niet kwantitatief naar a verplaatst. Hij werd bovendiennietinalleAltratenaangetroffen, meestalwelindievan F.o.lup en F.o.di,
somsbijF.o.tul,mindervaakbij F.o.calennietbij F.o.pi.Hierkanechtergeen
principiële betekenis aan worden toegekend met het oog op verschillen tussen
formaespeciales, want serumstegen F.o.cal en F.o.pireageerden welmetdeze
42
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Fio. 5. Immuno-elektroforese van geconcentreerd cultuurfiltraat van F.o.lupini.
L 3,serum tegen sporensuspensie vanF.o.lupini
L 10,serum tegen cultuurfiltraat van F.o.lupini
L 14,serum tegen mycelium-extract van F.o.lupini
P 14,serum tegen mycelium-extract vanF.o.pisi.
Immuno-electrophoresis of concentratedculture liquids of F.o.lupini.
L 3,serumagainst microconidialsuspension of F.o.lupini
L 10,serumagainst culture liquidof F.o.lupini
L 14,serumagainst myceliumextract of F.o.lupini
P 14,serumagainst myceliumextract of F.o.pisi.

component. Bij b werd zeer dikwijls een component aangetroffen, vooral bij
Altratenvan F.o.cal enF.o.pi; verder bij F.o.lup steedsin degevallen, waarin
bij a geencomponent aanwezigwas; somswasbij a en bgelijktijdig eencomponent aanwezig. In foto 8isbij cgeenlijntje tezien; bij andere proeven, ook
met Altratenvan F.o.lup wasdit echter dikwijls welhet geval. Zeer algemeen
wasdeaanwezigheid vaneencomponentbijd; somswerdenhierzelfsverschillendelijntjes gevormd.Bijewerdensomsookéénofmeerlijntjes aangetroffen.
Depolydispersecomponentbijeenftenslotte,werdinalleAltratenaangetroffen.
Hetaantallijntjes endeplaatsvandezelijntjes was,ookbijAltratenvandezelfde
formaspecialis, nogalaanvariatiesonderhevig.Ditbetekent,datdecomponenten in het antigenenmengsel in fysisch opzicht nogal variabel waren.
Met de gelijktijdig uitgevoerde kleurreacties waren niet alle componenten
duidelijk te karakteriseren. Met amidoschwarz werden slechts zeer zwakke
kleuren verkregen (foto 8):de component bij a gaf een smalle blauwe band,
terwijlverderbijcendvageblauwezoneswerdenwaargenomen, diezichsoms
tot bij euitstrekten; dekleuringwashiertezwakomfotografisch reproduceerbaar te zijn. Deze kleuring wijst op de aanwezigheid van eiwitachtige stoffen,
dieofinzeerlageconcentratie aanwezigzijn, ofslechtmetamidoschwarzkleuren.
Met sudanzwart kleurde geen van de componenten. Lipoiden waren dus
waarschijnlijk nietaanwezig.
Met a-naphtolwerd eenzeer duidelijke kleuring verkregen (foto 8),mitsde
platenvoorafgefixeerdwereninalcohol,waaraan3%azijnzuurwastoegevoegd.
Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen59(7), 1-60 (1959)

43

Na fixatie in waterig milieu waren de reducerende stoffen verdwenen, waarschijnlijk doordat ze (te) goed in water oplosbaar waren; nafixatiein 50%
alcoholwasnogweleengeringehoeveelheidaanwezig,maardebesteresultaten
werden verkregen nafixatiein 96% alcohol. Meteen na defixatiewaren de
stoffen alswittevlekkentezien,diemeta-naphtoleenviolettekleur aannamen.
Dereducerendestoffen bevondenzichvanafdeoorsprongtotbijf.Vermoedelijk
zijnhierdusPolysacchariden aanwezigof, geziendezwakkereactiemetamidoschwarzbij dene,glycoproteinen.Hetdiffuse karakter vanhetlijntje doorhet
serum L3 gevormd bij f wijst ook in de richting van Polysacchariden: Polysacchariden zijn meestal polydispers, wat bij reactie in agargel een diffuse lijn
tot gevolg heeft. Deze diffuse lijn begon evenals devlek dikwijls al in de oorsprong. Het merkwaardige was echter, dat de sterkste kromming van de lijn
(op deplaats van de sterkste concentratie van dereagerende stof) in sommige
gevallenlagervieldanhetintensiefst gekleurdedeelvandevlek.Hetismogelijk
dat debij deneaanwezigeproteinen aandePolysacchariden gebonden zijnen
de reactie met antistoffen tegen de Polysacchariden belemmeren; bij f, waar
nooit een eiwitreactie werd waargenomen, en waar dus waarschijnlijk alleen
vrije Polysacchariden voorkomen, kan dan de sterkste reactie optreden. Een
andere mogelijkheid is, dat er twee (of meer) verschillende stoffen in het spel
zijn: enerzijds reducerende stoffen met een maximum bij e, die serologisch
helemaal niet reageren of verantwoordelijk zijn voor de lijntjes bij d en e, en
anderzijds zuivere Polysacchariden, die deandere stof gedeeltelijk overlappen,
maar waarvan het maximum lager ligt. Omdezelaatstemogelijkheid te onderzoeken werden monsters van geconcentreerde cultuurfiltraten van F.o.cal en
F.o.di gedurende drie uur, dus tweemaal zolang als bij de andere proeven,
aan elektroforese onderworpen omopdezewijzeeenscheidingtussen deeventuelecomponenten tebewerkstelligen. Demonsterswerdendaartoehogeraangebracht, ongeveer bij a. Er werd op deze wijze echter geen scheidingverkregen:dediffuse fijntjes met serums tegensporensuspensies breiddenzichnu uit
over de gehele lengte van de plaat; bij F.o.cal lag het maximum van de vlek
hoger dan de grootste kromming van delijn; bij F.o.di lag het maximum van
devlekechterlagerenopdezelfde hoogtealsdegrootstekrommingvandelijn.
Ditwijstdusnietinderichtingvantweeafzonderlijke stoffen. Eenaanwijzingin
derichtingvan deeerste hypothetische mogelijkheid was ook nog het feit, dat
hetcultuurfiltraat van F.o.calbovendien nogscherpelijntjes gafbijdene(met
de serums Cl, D15 en D16), terwijl dat van F.o.di hier geen lijntjes gaf; als
dereactie bijdeneopgevatwordtalseenreactiemetheteiwitachtigedeelvan
de molecuul (zie ook pag.43) dan wijst dit erop dat inhetfiltraatvan F.o.cal
dezeeiwittenwelenindat van F.o.didaarentegen niet aanwezigwaren.
Polysacchariden zijn onoplosbaar in alcohol. Van de opgeloste alcoholprecipitaten van F.o.cal, F.o.di en F.o.lup (ziepag.39)kondusverwachtworden,dat dePolysacchariden hier inminofmeerzuiverevorm aanwezigwaren.
Het karakter van deze neerslagen (taai-kleverige substantie, goed oplosbaar in
water, niet dialyseerbaar, sterke Molisch-reactie) wees eveneens op Polysacchariden. Bij immuno-elektroforetisch onderzoek bleek, dat deze stoffen
brede diffuse lijnen gaven met de serums tegen sporensuspensies bij een f. De
hier aanwezige stoffen kleurden sterk met a-naphtol. Daarnaast werd ook met
amidoschwarznogeenzwakkekleuringverkregen:deoplossingvanhetF.o.calprecipitaat kleurde bij a, d en e, terwijl hier met de serums Cl, D15 en D16
scherpe lijntjes werden gevormd; vergeleken met niet-gezuiverde cultuurfiltra44
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ten washier dus weinigveranderd. Bij de oplossingvan het F.o.di-precipitaat
wasalleen bij a een smalle band aanwezig.De serumsD15 enD16 gavenhier
eenscherplijntje; D18enD19gaveneenzwaklijntje bijc;bijdreageerdegeen
van de serums: Het niet-gezuiverde nitraat van F.o.di reageerde daarentegen
welbijdenzeersterkbijc.Bijdezuiveringishierduseendeelvandeproteïnen
verdwenen. Hetzelfde was te verwachten geweest van de met chloroformbutanol uitgeschudde oplossing van het F.o.lup-neerslag. Hier was de reactie
bijdinderdaadzwakkergeworden,echternognietafwezig, terwijl dereactiebij
a gelijk gebleven was. Het is onwaarschijnlijk, dat zuivere proteïnen het herhaaldelijk precipiteren metalcoholenhetuitschudden met chloroform-butanol
kunnen doorstaan. Hier zou dus sprake kunnen zijn van andere stoffen, die
met amidoschwarz kleuren, maar op grond van de met mycelium-extracten
verkregen resultaten (ziepag.47)ishet welzeerwaarschijnlijk, datinelkgeval
de bij d aanwezige stoffen proteinen zijn.
Opgrondvanaldezegegevenskandevolgendehypotheseopgesteldworden.
In de cultuurnltraten zijn Polysacchariden aanwezig, waaraan proteinen gebondenzijn,dusglycoproteinen.Deproteinenzijn betrekkelijk zwakgebonden.
Voor een deellaten zelos en blijven in devorm van grotere of kleinere brokstukken inde oplossing aanwezig, terwijl een ander deel spontaan neerslaat.
Daarnaast komen in de oplossing misschien ook vrije, uit het protoplasma
afkomstige eiwitten voor. Met alcohol slaandePolysacchariden, waaraan nog
veelofweinigofinhetgeheelgeenproteinenmeergebondenzijn, neer.Ditniet
homogene mengsel verdeelt zich bij de elektroforese in een langgerekte zone
naar denegatievepool:dezuiverePolysacchariden verplaatsen zichhet meest,
terwijl naarmate nog meer proteinen aanwezig zijn, de stoffen dichter bij de
oorsprongblijven.Dichtbijdeoorsprongkleurenzedanookmetamidoschwarz
en geven lijntjes met serums, die geen antistoffen tegen de thermostabiele
Polysacchariden hebben. Als de alcohol-precipitaten in water opgelost zijn,
en vooral bij het mengen met de warme agar, worden opnieuw proteinen
afgesplitst die zichbij de elektroforese naar de negatieve pool bewegen tot bij
cena.
Inditverbandmoeten ookdetemperatuur-behandelingen ter sprakeworden
gebracht. Op 100°Cverhit envervolgens 100maal geconcentreerd nitraat van
F.o.pireageerdealleennogmaarbijeenfmetdeserumstegensporensuspensies
ennietmeermetdietegenAltratenenextracten.Aangenomen magworden dat
deglycoproteinen tijdens deverhittinggrotendeelsuiteengevallen zijn in Polysacchariden enproteinen, terwijl deproteinen onder invloed van dehogetemperatuurzijn gedenatureerd. Hetuitblijven vaneenreactiemetdeserumstegen
Altratenenextracten, die antistoffen tegen deproteinen bevatten, kan opdeze
wijze verklaard worden. De serums tegen sporensuspensies reageren nogwel,
omdat ze antistoffen tegen de thermostabiele Polysacchariden bevatten. Deze
Polysacchariden zijn niet antigeen (zie pag. 36) en kunnen dus haptenen genoemdworden.
Op 60°C verhitte Altraten daarentegen waren nog wel antigeen. Het serum
D19,gerichttegenop60°CverhitcultuurAltraatvanF.o.di,bevatteechtergeen
antistoffen tegen de thermostabiele Polysacchariden, maar reageerde met de
alcoholprecipitaten bij c, dus met proteinen. In de op 60°C verhitte Altraten
moeten dus ook proteinen aanwezig geweest zijn; dat deze een verhitting op
60°C konden doorstaan kan verklaard worden, door aan te nemen, dat bij
60°C de hydrolyse van de glycoproteinen niet volledig is geweest en dat de
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Polysacchariden waaraan de proteinen waren gebonden, beschermend hebben
gewerkt tegendehogetemperatuur. Ookdeandere,bijde temperatuurproeven
gevondenresultaten zijn nuteverklaren (ziepag.35).Dethermolabiele stoffen
zijn eiwitten; bij verhitting op 60°Cdenatureren alleen de vrije proteinen; bij
verhitting op 100°Cvallen de glycoproteinen uiteen in proteinen, die denatureren en Polysacchariden, die thermostabiel zijn, maar met het verlies van de
proteinen hun antigene eigenschappen hebbenverloren.
ß. Myceliumextracten. Globaalgezienwerdbij de immuno-elektroforese
van mycelium-extracten een analoog beeld verkregen als bij de cultuurfiltraten.Infig.6zijnterillustratiederesultatenweergegevenvandereactiesvanverschillende serums met geconcentreerde extracten van F.o.lup. De duur van de
elektroforese is iets korter geweest, de zones a, b,...f werden daarom smaller
genomen.
LI4
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FIG. 6. Immuno-elektroforese van geconcentreerde mycelium-extracten van F.o.lupini.
L 3,serum tegen sporensuspensie van F.o.lupini
L 5, serum tegen cultuurfiltraat van F.o.lupini
L 14,serum tegen mycelium-extract van F.o.lupini
P 14,serum tegen mycelium-extract vanF.o.pisi.
Immunoelectrophoresisofconcentratedextractsofmyceliumof F.o.lupini.
L 3,serumagainst microconidialsuspension of F.o.lupini.
L 5, serumagainst culture liquidof F.o.lupini.
L 14,serumagainst myceliumextract of F.o.lupini.
*
P 14,serumagainst myceliumextract of F.o.pisi.

Ook hier een verdeling van de verschillende componenten over de gehele
plaat, waarbij de plaats van delijntjes eveneensaan variaties onderhevigwas.
Bijdwerdenoverhetalgemeenmeerlijntjes aangetroffen danbijdefiltratenhet
geval was. Wat betreft de fysische karakterisering door middel van elektroforese was er geen principieel onderscheid tussen de antigeen-componenten in
defiltratenendie indeextracten. Hetzelfde kan gezegd worden van de karakterisering door middel van kleurreacties. Bij de extracten werden, na kleuring
46
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metamidoschwarz,ookgekleurdezoneswaargenomenvlakbovendeoorsprong,
en over eengrotere lengte onder de oorsprong. Dekleuren waren meestal iets
intensiever dan bij de Altraten. Er waren dus meer proteinen aanwezig, behalvebija,waarslechtszeldeneenkleuringtezienwas,hoewel daar somswel
lijntjes gevormd werden. De intensieve kleuring met a-naphtol overlapte weer
grotendeels de blauwe zone van amidoschwarz. Met sudanzwart kleurdeweer
geenvandecomponenten.
De reacties van een ammonium-sulfaat-precipitaat (p) en de oplossing (o),
waarinditprecipitaatwerdneergeslagen(geconcentreerd extractvanF.o.pi,zie
pag. 40) zijn in fig. 7weergegeven.
PI4
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FIG. 7. Immuno-elektroforese van geconcentreerd mycelium-extract vanF.o.pisi.
o is het extract, waaruit een deel van de eiwitten zijn neergeslagen met 66% ammoniumsulfaat.
p is een oplossing van de neergeslagen eiwitten.
L 14is serum tegen mycelium-extract van F.o.lupini.
P 14is serum tegen mycelium-extractvanF.o.pisi.
Immuno-electrophoresis of concentratedextract of F.o.pisi.
o istheextractfrom which apart of theproteinsareprecipitatedbyadding66percent
ammoniumsulphate.
p isasolution of theprecipitatedproteins.
L 14isserumagainst myceliumextract of F.o.lupini.
P 14isserumagainst myceliumextract of F.o.pisi.

Uit dezeproef bleek duidelijk dat de componenten bij b, c, d en e met ammoniumsulfaat precipiteerbareeiwittenzijn;uithetextractzijnechterlangniet
alleeiwittenneergeslagen;deaardvandeeiwittenisinbeidemonstersdezelfde:
delijntjes werden in grote trekken op overeenkomstige plaatsen gevormd. De
neergeslageneiwittenvertoondeneenzwakkereactiemeta-naphtol, waarschijnlijktengevolgevanaandeeiwittengebondenreducerende suikers.Degebruikte
serums L14en P14 (tegen mycelium-extracten) bevatten blijkens andere proevengeenantistoffen tegendesomsbijaaanwezigeeiwittenendebij eenfaanwezigepolydispersereducerende stoffen. Uit dekleurreactie metamidoschwarz
kan geconcludeerd worden dat van de component bij a niets of althans zeer
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weinigaanwezigwas.DePolysacchariden of glycoproteinen bij e en f waren
daarentegen blijkens de kleuring meta-naphtol welaanwezig en deze bleven
grotendeelsindeoplossing achter.
De met KOH-geëxtraheerde stoffen verplaatsten zich bij de elektroforese
inpositieverichtingenvormdenbijevlekkenmetuitloperstotdeoorsprongen
heteindevandeplaat(foto9).Dezestoffen kleurdenintensiefmetamidoschwarz
en zwakker meta-naphtol.Waarschijnlijk hebben wehier dusookmet eiwitten temaken, waaraan suikers zijn gebonden. Deserums C6, P5 enP14,die
blijkens andere proeven antistoffen tegen eiwitten bevatten, gaven geen lijntjes
met deze stoffen. Deserums C3 enP3 (tegen sporensuspensies) daarentegen,
gaven brede diffuse lijnen over degehele lengtevandevlek, terwijl bij het extract vanF.o.pi bijf nog extra korte diffuse lijntjes gevormd werden; Cl gaf
op dezelfde plaats eendiffuus lijntje.
De TCA-extracten bevatten stoffen diezich bijdeelektroforese naar f verplaatsten endaar metde serums tegen sporensuspensies reageerden. Ook het
serum C1 reageerde daar zwak. Meta-naphtol gaven deze stoffen eenzwakke
kleuring bijf. Deze vlek laglager danhetmeest intensief gekleurde gedeelte
van devlek bijgewone extracten ennitraten. Metalcoholwerden indeTCAextracten stoffen neergeslagen, die immuno-elektroforetisch precies hetzelfde
beeld te zien gaven alsde extracten zelf. DemetTCAgeëxtraheerde stoffen
kleurdennietmetamidoschwarzenevenminmet sudanzwart.
Dezelfde stof, althans een stof, die immuno-elektroforetisch op dezelfde
wijze reageerde, bleek in hogere concentratie aanwezig tezijn indeextracten
in kokend water.
Ook in de phenol-extracten van de celwandresten kwam deze stof voor.
Daarnaast kwam in dit extract eenfractie voor, diezich bij de elektroforese
minder ververplaatste (tot bij d) endiemetde serums reageerde. Deze stof
kleurdeookmet a-naphtol ennietmetamidoschwarz.
Aansluitendopdehypothetischebeschouwingnaaraanleidingvandereacties
van decultuurfiltraten kanworden opgemerkt, dat gezien deanalogie tussen
dezereacties endievandeextracten, ookindeextracten vermoedelijk glycoproteinen aanwezigzijn,waarvan gemakkelijk bepaalde eiwitten afsplitsen,die
met ammoniumsulfaat zijn neer te slaan. Verder duiden deze resultaten erop,
dat de in de nitraten voorkomende stoffen hierin terecht zijn gekomen door
autolytische processen, waarbij dus dezelfde stoffen worden vrijgemaakt, die
ook uit het mycelium zijn te extraheren. Dat het gehalte aan eiwitten inde
geëxtraheerde stoffen hogerisdanindestoffen, dieindenitraten voorkomen,
ligtvoordehand, geziendelangeperiode,waarindelaatsteaanautolysehebben blootgestaan. DemetKOHgeëxtraheerde stoffen bevatten nogzeer veel
eiwitten,dieweliswaar onderinvloedvandezeKOHhunserologischeactiviteit
verloren hebben, maar waaraan suikers gebonden zijn, dieop dezelfde wijze
reageren alsdein NaCl-extracten en Altraten voorkomende suikers (foto 9).
Het is opvallend, dat het KOH-extract van F.o.pi zich minder ver naar de
positievepoolverplaatst heeft, dandatvanF.o.cal;hetextractvanF.o.pi geeft
evenwel metde serums, behalve eenlange diffuse lijn vand-f, bij f nog een
extra lijn. Nemen weaan dat zich vande,zich in het complex bevindende,
negatief geladenPolysacchariden bij F.o.pi eengedeelte heeft afgesplitst, dan
verklaart ditzoweldeaanwezigheid vandelijntjes bijf, alsdegeringere verplaatsing vanhetresterende deel.Ophetcomplex zouden bijdeagar-elektroforese dustwee tegengesteld gerichte krachten werken:desterk negatief gela48
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denPolysaccharidentrekkenhetinderichtingvandepositievepool,dezwakker
geladen eiwitten in derichting vandenegatieve pool (met de endo-osmotische
bufferstroom mee).Valthet complex onder invloed van hydrolyserende krachten uiteen, dan ontstaan hierbij Polysacchariden, die zich naar de positieveen
eiwitten,diezichnaar denegatievepoolbewegenmetdaarnaast allerleitussenproducten, diezichminder ver verplaatsen.
De resultaten van de elektroforese van de TCA-extracten klopt met deze
hypothese. Het sterk zure TCA hydrolyseert de glycoproteinen gedeeltelijk en
precipiteert de eiwitten, met daaraan gebonden eengedeeltevan desuikers.In
de extracten blijven dan alleen zuiverePolysacchariden over, diezichver naar
depositievepoolzullenbewegen.Dit klopt metdewaarnemingen.
Hetfeit dat dezelfde Polysacchariden voorkomen indephenol-extracten van
decelwandresten, doet vermoeden, dat deglycoproteinen afkomstig zijn uitde
celwandenvandeschimmel.Hetisbekend,dat ookincelwandenvanbacteriën
glycoproteinen voorkomen, terwijl ook hier de bindingen tussen Polysacchariden en eiwitten gemakkelijk loslaten. Van verschillende bacteriële Polysaccharidenisbekenddatzehapteen-eigenschappen bezitten,vandieuitdecelwanden
is dat echter nog niet aangetoond (FREY-WYSSLING, 1959). Uit bovenstaande
proevenisgebleken,datuitdecelwandenvandeschimmelFusariwripxysporum
afkomstige Polysaccharidenwelhapteen-eigenschappen bezitten.
y Verschillen tussen de antiserums. Dat de antiserums zichverschillendgedroegenbijhetimmuno-elektroforetisch onderzoekkwamreedstersprake.
Als de antigenen zich na de elektroforese overdegeheleplaathaddenverdeeld
(vana-f)danreageerdendeantiserumsnietoveral.Inditopzichtwasereenduidelijkverschiltussendeserumstegendesporensuspensies enerzijds en dietegen
fikraten en extractenanderzijds: deeerstereageerdensteedsmetdePolysaccharidenbijeenf, delaatsteniet.HetserumC1(tegen gemalen cultuur) reageerde
ook zwak met dePolysacchariden; indegemalencultuurkwamen ongetwijfeld
ookmicroconidiënvoor.Hetmerkwaardigeisdus,dathoeweldezestofinde filtratenenextractenvoorkomt,dekonijneneralleenantistoffen tegenproduceren,
indien zemet sporensuspensies zijn ingespoten. Deserumstegenfikratenenextractenreageerdenmetdeproteinenuitdeschimmel.Deverschillendeserumsgedroegenzichinditopzichtverschillend.Bijdeproefwaarnaarfoto 8 isgemaakt,
reageerdehetserumL14metdebijbvoorkomendecomponent,P14daarentegen
niet; dit serumbevat hiertegenduskennelijk geenantistoffen. Bij andereproevenreageerde het serumP14echter welmet eenzichbij b bevindendecomponent. Bij dezeproeven had zichdus naar b een stof verplaatst, die fysisch wel
dezelfde eigenschappen had, maar serologisch verschilde. Het zelfde kan gezegd worden van de andere componenten. Er kunnen dus geen algemene conclusies worden getrokken indetrant van: het serum L23reageerde alleenmet
de fractie bij a en c enz. Integendeel, bijna alle onderzochte serums gaven nu
eenshier,danweerdaar meerlijntjes enwareninprincipeinstaatoveralopde
plaat eenlijntje te geven. Ook de serums tegen sporensuspensies, die naast de
sterke reactie met de reducerende stoffen bij e en f dikwijls nog één of twee
zwakke lijntjes vormden op een andere plaats, vertoonden dit verschijnsel: dit
extralijntje werdmeestalbij bofcgevormdmaar somsookbij a, d, ofe.Deze
inkonsekwentie kan alleen maar verklaard worden door aan te nemen, dat de
met een bepaalde antistof specifiek reagerende groep zich nu eens aan een
antigeen-molecuul bevond, die zich bij de elektroforese ver naar de negatieve
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pool verplaatste, dan weer aan een molecuul, die zich minder ver of zelfs in
positieverichtingbewoog.Dezewaarnemingen kloppen dusmetdehypothese,
dat de verschillende antigeen-componenten afbraakproducten, brokstukken
van een complex geheel zijn. Deze veronderstelüng wordt gesteund door de
vorm van de lijntjes: soms werden zeer langgerekte lijntjes gevormd, zoals
tussen L10 en cultuurfiltraat van F.o.lup (foto 8), terwijl in andere gevallen
lijntjes zichvlagvormigsplitsten,zoalstussen L14endemycelium-extracten in
fig. 6entussen L14enoinfig.7.Dergelijke vlagvormingwerdzowelbijAltraten als extracten waargenomen.
Het feit, dat bijna elk serumin principe in staat was overal op deplaat een
lijntje tevormen, betekent niet, datinelk serumantistoffen tegenalle afbraakproducten voorkwamen. Ter illustratie zij weer verwezen naar foto 8, waaruit
blijkt dat L10 en P14 kennelijk geen antistoffen bezitten tegen de zich bij b
bevindende component. Dergelijke verschillen kwamen veel voor, ook tussen
op analoge wijze bereide serums. Bij een proef met extracten van F.o.lup en
F.o.pi en serums tegen deze extracten (resp. L14 en P14) vormde L14 lijntjes
bijcendzowelmetextractvanF.o.lup alsmetdatvan F.o.pi,terwijlP14 met
dezelfde extracten lijntjes vormde bij e. De antistoffen in L14 zijn dusgericht
tegenanderebrokstukken,dandieinP14endatisnietverbazingwekkend, aangezien deextracten, waarmee dekonijnen werdeningespoten, antigenen zullen
hebben bevat inverschillende stadiavan afbraak; het isook uit andere onderzoekingen bekend, dat konijnen dikwijls niet tegen alle in een mengsel voorkomende antigenen antistoffen produceren endat deantigenen,waartegen dan
wel antistoffen gevormd worden van konijn tot konijn sterk kunnen variëren
(GRABAR, 1955; WUNDERLY, 1957).
Decombinatie van omstandigheden, dat enerzijds deantigenen invrijwillekeurige brokstukken uiteen kunnen vallen, terwijl anderzijds de serums niet
steeds antistoffen tegen alle brokstukken bevatten, maakt het zeer moeilijk de
verschillende serums onderling te vergelijken. Principiële verschillen leken er
tussendeserumstegencultuurfiltraten endietegenextracten niettebestaanen
dit isna hetgeen boven gezegd werd, overdeindeAltraten enextracten voorkomende antigenen niet verbazingwekkend.
De in deze paragraaf gegeven hypothetische beschouwing over de aard van
deantigenen,kunnenookdebijdegeldiffusie-reacties metfiltratenenextracten
verkregenresultaten(pag.27)verklaren.Daarbij werdgevonden,dathetaantal
componenten in de extracten groter was, dan in de filtraten. Dit werd bij de
elektroforetische onderzoekingen in zoverre bevestigd, dat bij de extracten,
vooral bij c en d, vaak veel lijntjes werden gevormd (fig. 6 en 7). Principiële
betekenis maghieraan niet worden toegekend.
Bij de geldiffusie-reacties bleken de serums L3 en P2 specifiek te reageren,
(pag. 30). Infig.8zijn de immuno-elektroforetische reacties van deze serums
met cultuurfiltraten van F.o.lup en F.o.pi weergegeven.
Despecifiekeantistoffen vanhetserumL3warengerichttegendereducerende
stoffen bijf; dit serumreageerdealleen metdereducerende stoffen van F.o.lup
ennietmetdievandeandereJbrmaespeciales. Ditverklaart ookdereactievan
L3 met cultuurfiltraten, waaraan TCA was toegevoegd (pag. 39). De andere
serums tegen sporensuspensies waren niet specifiek. Ze reageerden met de
reducerende stoffen van alleformae speciales, ook met die van F.o.lup. Het
serum P2 bleek geen antistoffen tegen de reducerende stoffen te bevatten. Dit
verklaart het verschil tussen beide serums met antigenen, waaraan formol was
50
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FIG. 8. Immuno-elektroforese van geconcentreerde
cultuurfiltraten van F.o.lupini en F.o.pisi.
(resp. 1 enp.)
L 3, serum tegen sporensuspensie van F.o.lupini.
P 2, serum tegen cultuurnltraat vanF.o.pisi.
Immuno-electrophoresis of concentrated cultureliquids of F.o.lupini andF.o.pisi.(1 and
p,resp.)
L 3, serum against microconidial suspension
of F.o.lupini.
P 2, serumagainst culture liquidof F.o.pisi.
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toegevoegd (ziepag.33).DePolysacchariden konden deinwerkingvan formol
doorstaan, de labielere eiwitachtige stoffen, waar de specificiteit van P2 op
berust, niet. Het serum P2 reageerde met het fikraat van F.o.lup nog wel bij
a enc, methetfiltraatvan F.o.pi wasde reactie veel sterker enzettezichmet
een dubbele lijn voort tot bij f. De aard van dereactie van P2 met hetfiltraat
van F.o.pi wijst erop,dat dereagerende antigenen in ditfiltraatnogniet sterk
uiteengevallen zijn. Het is mogelijk dat de specificiteit van het serum P2 er
juist op berust, dat het antistoffen bevat, tegen de nog weinig uiteengevallen
moleculen, waarin de verschillende onderdelen op een specifieke manier gerangschikt zijn. Dit zoudan tevenseenverklaringgevenvoor develegevallen,
waarinvanspecificiteit geensprakewas:deantistoffen zijngerichttegenallerlei
afzonderlijke brokstukken van moleculen, die hun specifieke rangschikking
hebben verloren, terwijl tegen de moleculen in hun geheel geen antistoffen
aanwezig zijn. Deze hypothese is moeilijk te bewijzen, en alleen dan, als een
extractie-procedure gevolgdkanworden,waarbij demoleculen zoveel mogelijk
intact büjven; dit isdan tevens één van de voorwaarden om met successpecifieke serums te krijgen. Bij extractie met KOH bleven de glycoproteinen grotendeelsintact, echterwaarschijnlijk juist onderinvloedvandezeKOHwasde
serologische activiteit verloren gegaan. Extractie met gebufferde zout-oplossingenvan hogepH gaf weer allerlei afbraakproducten.
Bijdeproef behorende bijfig.7reageerde het serumP14(tegenextract van
F.o.pi) methetextractvan F.o.pi bije,terwijl L14hiernietreageerde.Dit lijkt
duseenspecifiekereactie.Hetkanechtereengevolgzijnvantoevalligeverschillen tussen de serums, zonder dat dit verband houdt met deformae speciales
waartegen zegericht zijn. Dit zou uit eenreciprokereactiemoeten blijken. Uit
hetbovenstaandeisechteralgebleken,dathetpractischonmogelijk was,ombij
eenherhalingvandeproef, ookalspreciesdezelfde extractieprocedure gevolgd
werd, dezelfde afbraakproducten te voorschijn te roepen. Bij een immunoelektroforetische reactie, waarbij extracten van F.o.lup en F.o.pi, met serums
tegen dezeformaespeciales, bleek het volgende. De serums L10, L13 en L14,
alledrietegenF.o.lup,reageerdenbijcmethetextract van F.o.lup, terwijlgeen
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vandeanalogeserumstegenF.o.pi,P10,P13enP14,metdehiervoorkomende
componentreageerde.Dezeserumsreageerdenevenwelopdezeplaats ookniet
methetextractvanF.o.pi.Bijedaarentegenreageerden deserumstegen F.o.pi
metduidelijke scherpelijntjes metdeextractenvanF.o.pi,terwijlzeopdezelfde
plaats ook, maar zwakker reageerden met de extracten van F.o.lup. L10 en
L13 reageerden hier ook zwak, terwijl L14 hier niet reageerde. Ook hier was
dussprakevanenigespecificiteit vandeserums.
e. Papierchromatografisch onderzoek van Polysacchariden uit cultuurfiltraten
Teneindenategaanofdeincultuurfiltratenvoorkomendereducerende stoffen
inderdaadPolysaccharidenwarenentevensomdezenaderteanalyserenwerden
de oplossingen van de alcohol-precipitaten van F.o.cal en F.o.di (zie pag. 39)
papierchromatografisch onderzocht.
Hydrolyse:2mloplossingwerd met2ml2.2n HCl3uur in dichtgesmolten
buizen op 100°Cgebracht enna afloop metNaOH geneutraliseerd. De hierbij
gevormde zoutenwerdenverwijderd door dehydrolysaten uit te schuddenmet
ionenwisselaars(eenmengselvan„amberlite"IR-120(H)enIR-4B(OH)).
Bijenkeleoriënterendeproevenmet circulaire chromatogrammen (Whatman
No. 1), waarbij als loopvloeistof werd gebruikt n-butanol-azijnzuur-water
(4:1:5),werdendehydrolysaten vergeleken metglucose,galactose en fructose.
Bij deze methode werden glucose en galactose niet gescheiden; op dezelfde
hoogte als waar deze zichbevonden, werden ook suikers aangetroffen afkomstig uit de hydrolysaten; deze hydrolysaten verschilden onderling niet; in de
hydrolysaten waskennelijk geenfructose aanwezig.
Omglucoseengalactose te scheiden werd met afdalende chromatogrammen
gewerkt,waarbijalsloopvloeistof werd gebruiktn-butanol-ethanol-ammoniakwater (40:10:1:49). Na 4 X 24 uur lopen werden de chromatogrammen gedroogd en bespoten met een benzidine oplossing (18,2 g benzidine en 16,5 g
TCAin 1000mlalcohol).Na 10minutenbij 105CCwerdenopdeplaatsenwaar
zichdesuikersbevonden bruinevlekken gevormd. Glucosewasverdergelopen
dan galactose. De suikers uit het hydrolysaat (bij deze proef werd alleen het
hydrolysaat van F.o.cal onderzocht) hadden zich gesplitst in twee duidelijke
vlekken, waarvande eenzichbevond opdehoogtevan glucose,deandere op
die van galactose; daarnaast kwamen nog geringe hoeveelheden niet nader
geanalyseerde reducerende stoffen voor met een grotere Rj-waarde.

HOOFDSTUK VI

CONCLUSIES EN SAMENVATTING
Op grond van het hier uitgevoerde onderzoek moet men aannemen, dat de
schimmel Fusarium oxysporumantigenen bevat, die bestaan uit een labiel
molecuulaggregaat van proteinen en Polysacchariden, dus glycoproteinen.
Waarschijnlijk zijn deze glycoproteinen afkomstig uit de celwand van de
schimmel.
Werdmyceliumgeëxtraheerd metfysiologisch zoutdankwamenindeextracten allerlei brokstukken van deze aggregaten voor: enerzijds Polysacchariden,
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waaraan nogmeer ofminder proteinen gebonden waren,anderzijds proteinen,
die wat betreft hun fysische eigenschappen (beweeglijkheid in een elektrisch
veld)sterkvarieerden(foto 9,fig.5-8).Eendeelvandestoffen denatureerdeen
sloeg spontaan in deextracten neer. Waarschijnlijk wasdit de oorzaak vande
lage concentratie van de proteinen in de extracten. Ook in cultuurfiltraten
kondenPolysacchariden enproteinen wordenaangetoond, diezichserologisch
en elektroforetisch op dezelfde wijze gedroegen als de in deextracten voorkomende stoffen. Waarschijnlijk zijn deze tengevolge van autolytische processen
tijdens de groeivan de schimmel uit het mycelium vrijgemaakt.
Werden konijnen intraveneus, subcutaan, intramusculair of intraperitoneaal
metAltratenenextracteningespoten,danvormdendezeantistoffen, diegericht
waren tegen de verschillende proteinen. De konijnen moesten daartoe enkele
malen per week worden ingespoten, terwijl de hoeveelheden per injectie vrij
hoog moesten worden opgevoerd: 5-10 ml per injectie. De titers van de verkregen antiserums waren betrekkelijk laag (tabel 12), door toevoeging van
hulpstoffen (Freund-adjuvants) aan deantigenen kon deantistofproductie niet
ingunstigezinwordenbeïnvloed(tabel7).
Tegen de in Altraten en extracten aanwezige Polysacchariden werden geen
antistoffen gevormd. Antistoffen hiertegen konden evenwel worden verkregen
door de konijnen in te spuiten met suspensies van microconidiën. In de antiserumstegenmicroconidiën kwamen meestalookantistoffen voor tegenenkele
eiwitachtige bestanddelen van de schimmel. Agglutinatie-reacties van deze
antiserums metmicroconidiën konden nietworden toegepast, omdat demicroconidiënookagglutineerdenmetnormaalserumenzelfsmetuitnormaalserum
bereidey-globulinen.
De antistoffen tegen Polysacchariden gaven precipitatie-reacties met de
Polysacchariden uit cultuurfiltraten enextracten. Dezewaren thermostabiel en
konden uit de fikraten en extracten worden neergeslagen met alcohol. Uit
mycelium konden zeworden geëxtraheerd metkokend water enmet trichloorazijnzuur. Bijagar-elektroforesebewogenzezichinderichtingvandepositieve
pool. Papierchromatografisch kon worden aangetoond, dat ze grotendeels
bestaan uit glucose engalactose.
De Polysacchariden konden ook worden verkregen door celwandresten, die
na extractie vanfijngemalen myceliummet een 10%-igeNaCloplossing overbleven, drastisch met phenol te extraheren. In deze phenol-extracten kwamen
bovendiennogandere,niet-antigene stoffen voor.
Met loog konden uit het mycelium glycoproteinen geëxtraheerd worden,die
reageerden met de antiserums, die antistoffen tegen Polysacchariden bevatten,
daarentegen nietmetdeantiserums,diealleenmaarantistoffen tegenproteinen
bevatten.Deproteinen hadden hunantigeniteitwaarschijnlijk verloren doorde
inwerking van de loog. Konijnen produceerden er dan ook geen antistoffen
tegen.
Uit het mycelium konden geen lipo-polysacchariden worden geëxtraheerd
volgens de procedure van BOIVINen MESROBEANUvoor de extractie van lipopolysacchariden uit gramnegatieve bacteriën met trichloorazijnzuur. De antigenen van Fusarium oxysporum zijn beter vergelijkbaar met die van grampositieve bacteriën. Het isbekend dat in decelwanden van grampositieve bacteriën glycoproteinen aanwezig zijn. Of de Polysacchariden uit deze glycoproteinen haptene eigenschappen bezitten is niet bekend (FREY-WYSSLING, 1959).
Dit ismetdieuit deglycoproteinen uit Fusariumoxysporum duswelhetgeval,
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zoals uit het hier uitgevoerde onderzoek isgebleken. Het feit dat de antiserums
tegen sporensuspensies voornamelijk antistoffen tegen Polysacchariden bevatten,doetvermoeden, datdePolysacchariden bijdemicroconidiën inde buitenste
oppervlakte van de celwand gesitueerd zijn.
Enkele van de verkregen antiserums bleken specifiek te zijn ten opzichte van
formae specialesvan Fusarium oxysporum, waartegen zegericht waren. Dit kon
met behulp van de geldiffusie-methode worden aangetoond (foto 3-6). In het
ene geval betrof het een antiserum tegen microconidiën van F.o.lupini, waarbij
de specifieke antistoffen gericht waren tegen reducerende stoffen uit de schimmel, in het andere geval een antiserum tegen proteinen uit cultuurfiltraat van
F.o.pisi (fig. 8). Het serum tegen F.o.pisi reageerde niet alleen specifiek met de
stam van F.o.pisi, waartegen het serum geproduceerd was, maar ook met de
rassen 1en 2 van F.o.pisi uit de collectie van het Centraal Bureau voor Schimmelcultures in Baarn (foto 7).Van de rassen 1en 2uit de collectie van de Planteziektenkundige Dienst gaf ras 1 geen specifieke precipitatie-lijn. Dit ras
bleek echter niet pathogeen te zijn ten opzichte van het erwteras Rondo, terwijl
ras 2 van de P.D., de rassen 1en 2 uit Baarn en de stam, waartegen hetserum
geproduceerd was,welpathogeen waren.
Het is moeilijk te verklaren waarom in enkele gevallen wel en in andere
daarentegen geen specifieke antistoffen gevormd werden. Het is mogelijk, dat
de molecuulaggregaten van proteinen en Polysacchariden in deformae speciales
op specifieke wijze zijn opgebouwd, terwijl deze specifieke opbouw bij het uiteenvallen van de aggregaten verloren gaat. Voor verder onderzoek verdient het
aanbeveling om een extractie-procedure te zoeken, waarbij de molecuulaggregaten zoveel mogelijk intact gelaten worden en hun antigene eigenschappen
bewaren.

SUMMARY
INTRODUCTION (Chapter I and II)

Differentiation offormae speciales and physiological races of parasitic fungi
presents many problems. It might be very useful to apply an easy in vitro test
indiagnosis.Thepresent investigations werestarted to studyhow far serological
methods could beapplied for this purpose.
In medical mycology serological methods are generally applied. A survey of
literature is given in Chapter II.3.b. In plant pathology serological methods are
applied in diagnosis of virus diseases (VAN SLOGTEREN & VAN SLOGTEREN,
1957), but only incidentally in diagnosis of fungus diseases. A survey of literature on serological investigations in fungi causing plant diseases is given in
Chapter II.3. c and d.
MATERIAL AND METHODS (Chapter III and IV)

A number offormae speciales of Fusarium oxysporum SCHL.emend. SN. et H.
was studied (see page 11). The fungus was cultured in Richard medium for
10-14 days at 27°C to obtain culture liquids and mycelium. Shaken cultures
were prepared in Czapek medium to obtain microconidia. One to twoyear old
rabbits were injected intravenously, intraperitoneally, subcutaneously or
54

Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen59(7), 1-60(1959)

intramuscularly with different preparations of the fungus. The serums were
studied by means of micro-agglutination tests, micro-precipitin tests (VAN
SLOGTEREN, 1955), gel diffusion precipitin tests (OUCHTERLONY, 1949) and the
immuno-electrophoretic method (GRABAR & WILLIAMS, 1953).
RESULTS (Chapter V)

1. Preliminary investigations on the antigenicity of the fungus
Rabbits were immunized with a homogenized culture of F. oxysporum; they
produced precipitating antibodies of rather low titer (Table 1). After two
months rest antibodies were still present. A booster injection at that moment
did not result in a secondary response.
2. Immunization methods
Mostly short injection schemes were followed in order to have greater possibilitiesofobtaining antisera specific for closelyrelated strainsofthe fungus.
The rabbits produced antibodies after a series of intravenous, subcutaneous
and intramuscular injections (Table 2). Four injections a week gave better
results than one injection a week (Table 3). The quantities of culture liquid
perinjection should beraised to a rather highlevel.Final quantities of 10mlper
injection sometimes gave better results than 5ml per injection (Table 4 and 5).
Addition of adjuvants (lanoline-vaseline mixture, Freund adjuvants) to the
antigens had no effect (Table 7).
3. Immunization with different preparations of the fungus
Culture liquids, homogenized mycelium in saline, mycelium extracts and
microconidial suspensions appeared to be antigenic. Antibodies against all
these preparations reacted in precipitin tests with both culture liquids and
mycelium extracts used as test-antigens (Table 8,10 and 11). The titers of the
serums varied from 1-28. This variation was spread over all the immunization
methods(Table 12),sothat nopreference could begivento oneofthese methods
or to one of the preparations of the fungus with respect to the quantity of
produced antibodies.
Culture liquids and mycelium extracts and sera against different preparations
were compared by gel diffusion precipitin tests (photo 1and 2). The antigenic
structure of these preparations appeared to be rather complicated. Various
components present in the culture liquids could be demonstrated in the extracts
aswell.Antisera against culture liquids,extracts, and microconidial suspensions
had several antibodies in common, but at the same time all these antisera
contained antibodies which were not present in the others.
4. Serological differentiation of theformae speciales
Microconidia agglutinated very easily with highly diluted antisera (1:4096),
but alsowith highlydiluted normal serum, sothat agglutination reactions could
not be applied to differentiateformae speciales.
Precipitins were only present in antisera and not in normal sera. Cross
reactions betweenformae specialeswere very common in precipitin tests (Table
10,11and 12).The geldiffusion precipitin test turned out tobethemost suitable
test to differentiateformae speciales. Most sera did not differentiate the formae
speciales specifically. However theserumsP2,againstacultureliquid of F.o.pisi
and L3againsta microconidial suspension ofF.o.lupinireacted very specifically.
This is demonstrated in photo 3, 4 and 5 and in fig. 4. The specific antigens
were present in culture liquids of cultures of different age. Mycelium extracts
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only reacted specifically with L3 and not with P2. The antiserum P2 did not
only react specifically with the strain of F.o.pisiused in these investigations
but alsowiththeraces 1 and2ofF.o.pisi from thecollection of the "Centraal
Bureau voor Schimmelcultures" at Baarn (photo 6).Theraces 1 and 2derived
from thecollectionofthe "Planteziektenkundige Dienst" at Wageningen were
alsotested:race 1 (p3)did noggivethespecific precipitation line(photo 7).In
pathogenicity tests with the pea variety "Rondo" the last one (p3) produced
nodiseasesymptoms,whereasallothersdid(pO,pi, p2andp4).
5. Character ofthe antigens
a.Theantigensincultureliquidsarepartlyresistanttoheatingat60°Cforone
hour and partly to heating at 100°Cfor one hour (Table 13).The reaction of
antisera against culture liquids and mycelium extracts appeared to be weaker
with liquids heated to 60°C than with untreated liquids; only in a few cases
the antisera reacted with liquids heated to 100°C. Antisera against microconidial suspensions reacted equally strong with treated liquids and untreated
liquids. Rabbits produced antibodies against liquids heated to 60°C but not
against liquids heated to 100°C (Table 13).Therefore both thermolabile and
thermostable substances are present in the culture liquids; the thermostable
substances are not antigenic; only in the serums against microconidia antibodiesarepresentwhichreactwiththesethermostablehaptens.
b. Reducingsubstancesreactingwitha-naphtolwerepresentincultureliquids
and in extracts. Protein-like substances could be demonstrated with amidoblack.The colouring with amido-black wasweak; probably the proteins were
present in very low concentration. Lipoids could not be demonstrated. Denaturated substancesalwaysprecipitated inliquidsandextracts;thiscould notbe
prevented byworkingat lowtemperature or byraisingthepH ofthe solutions
above7.Possiblythesedenaturated substanceswereproteins.
c. Culture liquids and extracts were concentrated by freeze drying and by
evaporation. Antigenic substances could beprecipitated in these concentrated
solutions with ammonium sulphate, trichloro-acetic acid and alcohol. The
alcohol precipitates of culture liquids mainly consisted of a brownish gluey
substance,solubleinwaterandreactingwitha-naphtol.Myceliumwasextracted
withdifferent chemicals(seed).
d. Immuno-electrophoresis of culture liquids and extracts in saline gave
analogousresults(photo 8andfig.5).Anumber ofreactingsubstancesspread
all over the plate after 1-1^ hour electrophoresis (6 V/cm). These substances
were evidently very unstable: the results with analogous preparations were
always different. Very probably wehave to do with breakdown products. The
substancesinthecultureliquidsmaybeproducts ofautolysis ofthemycelium.
Apolydispersemixtureofreducingsubstances moved in the direction of the
positive pole. They gave long diffuse lines with the sera againstmicroconidia
and were present both in culture liquids and mycelium extracts (photo 8and
fig. 5).Proteins which moved slower inpositive direction and even innegative
direction,reactedwithseraagainstcultureliquidsand myceliumextracts.They
couldbeprecipitatedwithammonium sulphate(fig.7).Thereducingsubstances
could beprecipitated with alcohol. Even after repeated purification by alcohol
precipitation and shaking with chloroform-butyl-alcohol mixture they still
contained proteins which moved slowly in positive or in negative direction.
Paper chromatography of hydrolysed alcohol precipitates of culture liquids
gaveevidence ofthepresence ofglucoseand galactose.It isconcluded that the
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thermostable reducing substances mainly consist of polysaccharides of these
sugars.
The specific antibodies of the serum L3 were directed against the reducing
substances of the fungus, those of the serum P2 against the proteins (fig. 8).
Substances reacting strongly with amido-black and weaker with a-naphtol
were present in alkali extracts of the mycelium (photo 9). Alkalis react with
proteins to form alkali metaproteins; this decreases the antigenic activity.
Rabbits immunized with alkali extracts did not produce antibodies. The
extracts did not react with serums against culture liquids and saline extracts of
mycelium, but they still reacted with serums against microconidial suspensions,
because of thepresence ofpolysaccharides.
Mycelium was extracted with trichloro-acetic acid following the procedure
of BOIVIN and MESROBEANU (1935) for the extraction of lipo-polysaccharides
of gramnegative bacteria. In the extracts reducing substances were present,
whichcould beprecipitated withalcohol,were solubleinwater and in immunoelectrophoretic tests moved fast in positive direction, where they reacted with
the sera against microconidial suspensions.
These substances were not antigenic. Evidently they were polysaccharides;
lipoids could not bedemonstrated. Analogous polysaccharides could beextracted with hot water out of the mycelium and with phenol out of the mycelium
parts which were left after an extraction with 10% NaCl of homogenized
mycelium.
From these investigations it is concluded that in the mycelium glycoproteins
are present. These glycoproteins split up into polysaccharides and various
proteins both during autolysis in the cultures and during extraction of the
mycelium. In alkali extracts they are rather stable but have lost their antigenicity.
Rabbits only produce antibodies against proteins after injection with culture
liquids or with saline extracts of mycelium. These proteins vary widely in
physicalproperties and it isvery difficult to obtain the sameproteins even when
the same extraction procedure is applied. The polysaccharides are much more
stable, but antibodies against these substances can be obtained only by immunization with microconidia. Probably these polysaccharides are present at the
surface of the cell wall of the microconidia.
The antigens of Fusarium oxysporum are more comparable with those of
grampositive bacteria than with those of gramnegative bacteria. It is known
that glycoproteins arepresentinthecellwallsofgrampositive bacteria. Whether
the polysaccharides of these glycoproteins are haptenic is not known (FREYWYSSLING, 1959). In these investigations it is demonstrated, that the polysaccharides from the glycoproteins of Fusarium oxysporum are haptens.
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FOTO 1. Vergelijking van cultuurfiltraten en mycelium-extracten met de geldiffusie-methode.
If, pf en cf, filtraten van resp. F.o.lupini, F.o.pisi en F.o.callistephi.
Ie, Peen c e , extracten van resp. F.o.lupini, F.o.pisi en F.o.callistephi.
L 9 serum tegen fikraat van F.o.lupini.
L 3 serum tegen sporensuspensie van F.o.lupini.
L 17, P 17 en C 17, serums tegen extracten van resp. F.o.lupini, F.o.pisi en F.o.
callistephi.
Comparison of culture liquids and mycelium extracts in gel diffusion precipitin tests.
If, pf andcf, culture liquids of F.o.lupini, F.o.pisi and F.o.callistephi, resp.
le, Peandce, extracts o/F.o.lupini, F.o.pisi and F.o.callistephi.
L 9 serum against culture liquid o/F.o.lupini.
L 3serum against microconidial suspension o/F.o.lupini.
L 17,P 17andC 17, sera against extracts o/F.o.lupini, F.o.pisi and F.o.callistephi,
resp.
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FOTO 2. Vergelijking van antiserums met de geldiffusie-methode. Symbolen als in foto 1.
Comparison of antisera ingel diffusion precipitin tests. Symbols as in photo 1.

FOTO 3

FOTO 4

FOTO 3. Specifieke geldiffusie-reactie van het serum P 2 (tegen cultuurfiltraat van F.o.pisi),
met de antigenen uit cultuurfiltraten van F.o.callistephi (c)en F.o.pisi (p).
Specific line pattern of the gel diffusion precipitin test of serum P 2 {against culture
liquid of F.o.pisi), with antigens from culture liquids of F.o.callistephi (c) and F.o.pisi
(P).
FOTO 4. Reciproke geldiffusie-reacties.
P 2, serum tegen F.o.pisi.
C 1, serum tegen F.o.callistephi.
p, cultuurfiltraat van F.o.pisi
c, cultuurfiltraat van F.o.callistephi.

Reciprocal gel diffusion precipitin tests.
P 2, serum against F.o.pisi.
C 1, serum against F.o.callistephi.
p, culture liquid of F.o.pisi.
c, culture liquid of F.o.callistephi.
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FOTO 6. Vergelijking van verschillende stammen van F.o.pisi.
P2is serum tegen cultuurfiltraat van F.o.pisi (pO)
p i en p2 zijn cultuurfiltraten van resp. F.o.pisi ras 1 en F.o.pisi ras 2 van het Centraal
Bureau voor Schimmelcultures te Baarn.
1 is cultuurfiltraat van F.o.lupini.
Comparison of different strains o/F.o.pisi.
P2 isserum against culture liquid of F.o.pisi (pO).
pi and p2 are culture liquids o/F.o.pisi race 1 and F.o.pisi race 2 of the "Centraal
Bureau voor Schimmelcultures in Baarn".
1 isculture liquid of F.o.lupini.

Tekst foto 5
Specifieke remmingsreactie in agargel.
P 2, serum tegen F.o.pisi.
L 3, serum tegen F.o.lupini.
p, cultuurfiltraat van F.o.pisi.
1, cultuurfiltraat van F.o.lupini.
In de twee bovenste plaatjes werd de agar
voor de reactie gemengd met een van de
antigenen, in de onderste met één van de
antiserums.

Specific inhibition ingel diffusion precipitin test
P 2, serum against F.o.pisi
L 3, serum against F.o.lupini.
p, culture liquid of F.o.pisi
1, culture liquid of F.o.lupini.
Before the reaction the agar was mixed with one
of the antigens in the two plates above, and with
one of the antisera in the twoplates below.

FOTO7. Vergelijking van verschillende stammen vanF.o.pisi.
P2isserum tegen cultuurfiltraat van F.o.pisi(pO).
p3enp4zijncultuurfiltraten vanresp. F.o.pisiras 1en F.o.pisiras 2 van de Planteziektenkundige Dienst.
Comparisonofdifferentstramsof F.o.pisi.
P2 is serumagainstcultureliquid of F.o.pisi (pO). p3 and p4 are cultureliquids of
F.o.pisi race 1andF.o.pisi race2of thePlantProtection Service at Wageningen.
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ERRATUM FOTO 7
De symbolen in foto 7zijn 180°ten
opzichtevan defoto gedraaid.Deze
moeten gelezen worden als in de
figuur hiernaast.
ERRATUM PHOTO 7
Thesymbols in photo 7 areturned
180° withrespect tothephoto. These
symbols should be read as in the
figure annexed.
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amidoschwarz

FOTO 8. Immuno-elektroforese van geconcentreerd cultuurfiltraat van F.o.lupini.
L 3, serum tegen sporensuspensie van F.o.lupini.
L 10, serum tegen cultuurfiltraat van F.o.lupini.
L 14, serum tegen mycelium-extract van F.o.lupini.
P 14, serum tegen mycelium-extract van F.o.pisi.
Immuno-electrophoresis of concentrated culture liquids of F.o.lupini.
L 3, serum against microconidial suspension of F.o.lupini.
L 10, serum against culture liquid of F.o.lupini.
L 14, serum against mycelium extract of F.o.lupini.
P 14, serum against mycelium extract of F.o.pisi.

a-naphtol

a-naphtol

FOTO9. Immuno-elektroforese vanloogextracten vanF.o.callistephi(c)enF.o.pisi(p).
C 3enP 3,serumstegen sporensuspensies van resp.F.o.callistephien F.o.pisi.
Immuno-electrophoresisofalkaliextractsofF.o.callistephi (c)andF.o.pisi(p).
C 3andP 3, serums against microconidial suspensions of F.o.callistephi andF.o.pisi,
resp.

