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LENGDEENHETER, FORKORTELSER, M.M. 

Som l enheter i dette arbeidet er benyttet de to metriske 

enhetene lJJH nm. 

l 'IlEl ::: --6 10 m = 0,001 mm 

l --9 0,000 001 nm ::: 10 m ::: mm 

Den e lengdeenheten Angstr6m er erstattet med nanometer, 

det innbyrdes forhold mellom disse er 

l nm ::: 10 A 

lys- og elektronmikrografiene i dette arbeidet er navnene 

de enkelte strukturer forkortet på fØlgende måter: 

CA ::: coccolithdannende apparat L ::: lipid 

Ch ::: chrysolaminarin 

Cv ::: coccolithvakuole 

ER ::: endoplasmatisk retikulum 

G ::: golgi-apparat 

H ::: hylster 

K ::: kloroplast 

Kl ::: kloroplastlamell 

M ::: mitokondrie 

N ::: kjerne 

Nu ::: nukleolus 

p ::: pyrenoid 

R = retikulært legeme 

Ri = ribosomer 

S ::: skjell 

X ::: X-body 

I noen få tilfelle er enkelte strukturer på et bilde markert 

med sine tegn uten at strukturen epentlig har direkte rele

vans til det bildet skal vise. Dette er gjort for at leseren 

lettere skal kunne orientere seg på bildet. Av plassmessige 

grunner er disse ofte ikke nevnt i billedteksten, leseren 

henvises da til' oversikten ovenfor. 

Tall i parentes etter forstprrelsen på elektronmikrografier 

angir protokoll nummeret på negativet. Protokollen finnes på 

Elektronmikroskopisk Laboratorium for Biologiske Fag, Uni

versitetet i Oslo. 
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CoooolithuB huæleyi er en av de vanl ste coccolithoforider, 

den har en svært vid utbredelse. På norskekysten trekker 

den til seg oppmerksomheten ved lokale masseoppblomstringer 

med misfarging av sjøen til fØlge. 

I den senere tid har undersØkelser av nærstående arter av

slØrt ting av stor interesse for cellebiologer, systematikere 

og Økologer. Ved Institutt for Marin Biologi, avdeling B, 

Universitetet i Oslo, er et betydelig arbeid lagt ned ved 

undersØkels8r over fysiologiske forhold hos Coooolithus 

huæleyi. Det synes naturlip at arten kunne gi grunnlag for 

et hovedfagsarbeide. 

FØrsteamanuensis, dr. Eystein Paasche foreslo CoooolithuB 

huæleyi som arbeidsmateriale i min hovedoppgave, i samråd 

med ansvarshavende, professor Trygve Braarud. I egenskap 

av veileder har dr. Paasche vært til stor hjelp under 

arbeidet. 

Universitetslektor Trond Bråten ved Elektronmikroskopisk 

Laboratorium for Biologiske Fag ga undervisning i elektron

mikroskopi, han var alltid til hjelp under de mange problemer 

som oppsto i denne forbindelse. 

Staben ved Institutt for Marin Biologi og Elektronmikro

skopisk Laboratorium utviste all velvilje under mine utallige 

avbrytelser i det daglige arbeid. 

Oslo, 15. september 1971 

: \ 
l:\ll~~' 

\ 
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A. INNLEDNING 

I. Den systematiske plassering 

Coeeolithoforider er en felles betegnelse på en bestemt type 

av encellede alger som hovedsakelig lever fritt i vannmassene. 
De er særpreget ved sin evne til å produsere kompliserte og 

nØyaktig utformede kalkskall, coccolither, som blir fordelt 

på organismens overflate. 

Kalkskallenes morfologi danner grunnlaget for avgrensningen 

av familier og slekter innenfor coccolithoforidene. på tross 

av visse svakheter (blant annet at to forskjellige stadier i 

livssyklus hos en art fØres til forskjellige familier) er 

dette systemet det mest praktiske inntil mer kunnskap er samlet 

som grunnlag for et bedre system. 

Dette arbeidet handler om en enkelt representant for coccolitho

foridene. Arten CoaaoZithus huxleyi (Lohmann) Kamptner, plas

seres av moderne systematikere (Parke & Dixon 1968) i familien 

Coccolithaceae, orden Prymnesiales, innenfor algeklassen 
Haptophyceae (Christensen 1962, 1966). Klassen er igjen under

ordnet divisjonen Chromophyta (Christensen, loe. eit.). 

Il. Ytre morfologi 

Med Lohmanns monografi over coccolithoforider (Lohmann 1902) 

ble slekten Pontosphaepa og arten Pontosphaepa huxleyi Lohmann 

skapt. Arten har fått navn etter den engelske naturviten

skapsmannen professor T.H. Huxley (1825 - 1895) (biografi, se 

Huxley 1900), som påviste de fØrste ikke-fossile coeeolither 

(Huxley 1858). 
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Lohmann beskrev PontoBphaera huæZeyi som kuleformet, skallets 

ytre diameter var 5-10 ~m. Coccolithene var formet som 
elliptiske skiver, 2,3-2,7 ~m i diameter, med sterkt fortykket 

rand (discolith). Cellene inneholdt to gul-grØnne .avflat~de 
kromatoforer, og de hadde en flaBell. Denne kom ut gjennom en 

pore i cellemembranen. 

Da Schiller (1925) publiserte resultatene av sine undersØkelser 
i det Adriatiske hav, kritiserte han Lohmanns beskrivelse av 
PontoBphaera huæZeyi. Schiller påpekte at PontoBphaera huxZeyi 

hadde to flageller, ikke en (som Lohmann hevdet). Dette skulle 

være i overensstemmelse med de andre kalkflagellater som hadde 
flageller (Schiller 1926). 

Med Kamptners kritiske undersØkelse av materiale fra forskjellige 
tidligere ekspedisjoner (Kamptner 1943), ble verdien av observa
sjonene på Pontosphaera huxZeyi sterkt svekket. Kamptner skrev 
om resultatet: "Dieses besteht vor allem in der Erkenntnis, 
dass es sich bei Pontosphaera huxZeyi um eine MehrzahZ von 

habituell åhnlichen und ungefåhr gleich groBBen Arten handelt, 

die Lohmann und die Ubrigen Forscher in Verkennung ihrer Ver
schiedenheit zu einer einzigen Art zusammengefast haben". 

Kamptner påpekte at coccolithene hos Pontosphaera huxZeyi ikke 

var diBcoZither, men egentlig tremaZither ( en ring eller et 
kort rØr, eller former avledet fra dette). Coccolithene hos 

PontoBphaera huxleyi var elliptiske ringer forsynt med en 
proksimal (nærmest cellen) og en distal (lengst vekk fra cellen) 

randskive (limbus). Kamptner sammenlignet en coccolith med en 
mansjettknapp. 

Kamptner skilte ut to nye taxa på grunnlag av det foreliggende 
materialet: 
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1. Coaaolithus huxleyi (Lohmann) Kamptner. Med placolither 

(mansjettknappformede tremalither) som tilsa en plassering 

i slekten Coaaolithus Schwartz. Coccolithenes dimensjoner 

hos denne arten stemte godt overens med de mål Lohmann hadde 

oppgitt for Pontosphaepa huxleyi. 

2. Gephypoaapsa oaeaniaa Kamptner. Placolithene er forsynt med 

en bro over sentralsylinderen. Dette rettferdiggjorde opp

rettelse aven ny slekt, Gephypoaapsa Kamptner. 

Med innfØringen av elektronmikroskopet i coccolithoforide

forskningen (Kamptner 1950, 1952; Braarud & Nordli 1952, 

Deflandre & Fert 1952) åpnet det seg nye muligheter for sikker 

bestemmelse avartene. Det nØdvendiggjorde introduksjon av 

en komplisert terminologi (Braarud, Deflandre, Halldal & 
Kamptner 1955, Halldal & Markali 1955). 

Ved hjelp av elektronmikroskopet ble coccolithenes morfologi 

hos Coaaolithus huxleyi klarlagt. Coccolithen kan tenkes å 

bestå aven spesielt utformet basal-plate, en kort sentral

sylinder og en brem som bØyer ut fra sylinderens Øvre ende 

(se Braarud & Nordli 1952, Braarud et al. 1952). Nyere under

sØkelser har gitt yttArligere detaljer i coccolithens opp

bygning (Watabe 1967, Hay et al. 1967). 

Den ferdige coccolithen måler 2,5-5 ~m (Kamptner 1956). I 

den opprinnelige beskrivelsen av Pontosphaera huxZeyi oper

erte Lohmann med 2,3-2,7 ~m som mål på coccolithene. Dette 

tilsvarer omtrent diameteren på sentral-sylinderen. Sentral

sylinderen er en del av coccolithen som er synlig på celle

overflaten ved optisk lysfeltmikroskopi. 

Den vegetative cellen av Coaaolithus huxleyi har omkring 15 

coccolither fordelt i et enkelt lag over hele cellens overflate 

(Paasche 1964). Frontispis viser et scanning elektron-mikro

fotografi aven hel celle med coccolither. 
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Fra mikropaleontologisk. hold er det fremmet forslag om flytting 

av CoccoZithu8 huxZeyi fra slekten Coccolithus til en ny slekt, 

EmiZiania Hay & Mohler (Hay et al. 1967). Forslaget er be

grunnet med at eoeeolithene hos CoccoZithus huxZeyi dreier 

polarisasjonsplanet på en annen måte enn eoeeolithene hos de 

andre representantene for slekten. Videre er segmentene i 

randskivene (skjoldene) hos Cocaolithus huxleyi ikke taklagte. 

Forslaget er senere approbert av flere mikropaleontologer 

ælaek 1968, Bukry 1970, Bukryet al. 1970, Martini & Worsley 
1970, MeInt yre et al. 1971). 

Fra en biologs synspunkt er betingelsene utilstrekkelige. I 

lys av den kunnskap man nå har om eoeeolithoforidenes mulig

heter til morfologiske variasjoner over sin livssyklus (se 

senere), bØr det sØkes etter flere kriterier hos de reeente 

artene enn bare eoeeolithenes morfologi. FØr Coacolithu8 

huxleyi fjernes fra slekten Coccolithus bØr eventuelle orga

niske skjell, flagellapparatet, osv. over hele livssyklus 

hos artene innen slekten sammenlignes. I mangel av de nØd

vendige kunnskaper om dette, beholdes det gamle navnet 

Coccolithu8 huxleyi (Lohmann) Kamptner i dette skrift. 

Ill. Formering 

Lohmann kunne allerede i sin monografi (Lohmann 1902) ofre et 

lite kapittel på formeringen hos eoeeolithoforidene. Han 

observerte kun formering ved tOdeling, på to prinsipielt 

forskjellige måter. Totaldeling, dvs. ekvatorial gjennom

snØring av både eoeeolith-hylster og celleinnhold syntes å 

være det vanligste. Pontosphaera huxZeyi delte seg på denne 

måten. Dannelse av to svermesporer innenfor et forstØrret 

skall syntes å være metoden for andre arter. 
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Schiller (1926) forsØkte å holde cellene i kultur. Han 

kritiserte Lohmanns påstander om totaldeling hos Pontosphae~a 

huxZeyi; coccolithoforidene formerte seg på andre måter: 

l. Ved dannelse av to like store svermesporer. 

2. Ved dannelse av to ulike store datterceller. 

3. Ved dannelse av 16 svermesporer eller gameter. 

Hos Pontosphae~a huxleyi delte celleinnholdet seg i to like 

store deler etter at flagelIene var trukket inn (eller kastet). 

De to delene rundet seg av og forlot moreelIen gjennom den 

utvidede flagelIåpningen. Det tomme hylster med coccolither 

gikk til grunne. 

Problemet med formeringen hos coccolithoforider tok en ny 

vending da von Sto sch (1955) oppdaget at svØmmende ~eller av 

Syracosphaera (isolatet er senere identifisert som Hymenomonas 

ca~te~ae (Braarud) Manton & Peterfi av Leadbeater 1970) kunne 

gi opphav til fastsittende alge-thalli. De benthiske stadiene 

oppsto fra nakne svermere med to flagelIer. Disse ble igjen 

dannet i et antall av fire inne i coccolithoforide-cellene. 

Von Stosch antok at den benthiske fasen måtte representere 

gametofytten dersom en kjernefaseveksling var involvert. 

Rayns (1962) utfØrte cytologiske undersØkelser på et annet 

isolat av Hymenomonas carterae. Her var den benthiske fasen 

haploid med 21 ± l kromosomer. Coccolithoforiden var diploid 

med 42 ± 2 kromosomer. 

Von Sto sch (1967) gjorde også lignende undersØkelser på sitt 

isolat. Observasjoner in viva på den haploide benthiske 

fasen avslØrte at den kunne gi opphav enten til relativt store 

ukjØnnede svermere eller til mindre gameter. Etter fusjon 

av to gameter dannet zygoten coccolither og utviklet seg til 

en coccolithoforide. 
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Coccolithoforide-cellene kunne enten fortsette som sådanne 

ved mitotiske total delinger eller danne fire svermere som 

vokste opp til nye haploide thalli. 

En annen type av morfologisk veksling hos coccolithoforider 

ble notert av Parke & Adams (1960). I gamle kulturer (5-12 

uker) av CrystaZZoZithus hyaZinus Gaarder & Markali, en holo

coccolithoforide med flagelIer og haptonema, fantes celler 

som tiltrakk seg oppmerksomheten på grunn av sin abnorme 

stØrrelse. Forfatterne observerte dannelsen av fire datter

celler inne i disse store cellene, dattercellene produserte 

coccolither av samme type som de som finnes på heterococco
lithoforiden Coaaolithus pelagiaus (Wallich) Schiller. Parke 
& Adams (1960) var ikke i stand til å få fullfØrt syklus helt 

den andre veien, fra CoaaoZithus-stadiet tilbake til CrystaZ

ZoZithus-stadiet. Men CrystaZZolithus-lignende celler kunne 
la seg klemme ut av enkelte CoaaoZithus-celler gjennom en pore 

som ble dannet ved at en coccolith ble kastet av. I dette 

tilfellet vites ennå intet om kjernefaseforholdene. 

UndersØkelsene over artene Hymenomonas aarterae og CoaaoZithus 

pelagiaus viser at det innenfor coccolithoforidene eksisterer 

uanede muligheter for morfologisk variasjon. I denne forbind

~lse bØr også Bernards morfologisk kompliserte livssyklus for 
Cyaloaoaaolithus fragilis (Lohmann) Deflandr~ i Deflandre et 

Fert. nevnes (Bernard 1948). Forfatteren bygget sine hypo

teser på observasjoner av materiale i naturen, så hans forslag 

til livssyklus kan ansees for hypotetisk inntil den blir veri

fisert ved kulturarbeid i laboratoriet. 

Da Coaaolithu8 huxleyi ble isolert fra naturen og holdt i kultur, 
mistet mange av cellene etter hvert evnen til å danne coccolither 

(Mjaaland 1956). Kulturene besto ofte etter en tid aven blanding 
av coccolith-kledte og nakne celler. I mange tilfelle mistet 

alle cellene evnen til å danne coccolither, isolatet kunne da 

fØres videre som en rent naken kultur. 



Braarud (1963) foretok en eksperimentell undersØkelse over 

formeringen hos Cooco~ithus huxZeyi. I stillestående 

kulturer med naturlig belysning fant han flere morfologisk 

forskjellige celletyper. IfØlge forfatteren forlot proto

plasten sitt coccolith-hylster som en amØboid svermer fØr 

delingen tok til (i mØrkeperioden). Etter celledelingen, 

en todeling ved ekvatorial gjennomsnØring, dannet datter

cellene nye coccolither. Braarud fant også ikke-coccolith

kledte celler med flagel1er, men disse kunne ikke plasseres 
i den foreslåtte livssyklus. Coccolith-kledte celler med 

flageller ble ikke funnet. 

Paasche (1963) antok at nakne celler ikke var en komponent 

i en vanlig vegetativ livssyklus hos CoccoZithus huxZeyi. 

Han fant cocco1ith-kledte celler i forskjellige stadier av 

deling; slike delingsstadier hadde Braarud ansett for å være 

utypiske. Paasche (1967) fant heller ingen nakne celler 

under delingsfasen ~ synkrone coccolith-kledte kulturer. 

Med utgangspunkt i rene kulturer av nakne og coccolith-kledte 

celler isolert fra samme stamme, foretok Paasche & Klaveness 

(1970) en fysiologisk sammenligning av de to celletypene. 

Blant annet undersØkte forfatterne deoxyribonukleinsyre

innholdet (DNA-innholdet) i cellene. Nakne og cocco1ith

kledte celler hadde omtrent det samme innhold av DNA, regnet 

pr. celle. Forfatterne konkluderte med at de to celletypene 

var enten begge haploide eller begge diploide. 

Umiddelbart etter at manuskriptet (Paasche & Klaveness 1970) 

var innlevert, ble det klart at CoccoZithu8 huxZeyi kunne 

ha to morfologisk forskjellige nakne celletyper (Klaveness 

& Paasche 1971). Forskjellen behØver ikke være synlig i 

lysmikroskopet, men kommer klart frem på snitt i elektron

mikroskopet. Observasjonen ga et nytt grunnlag for videre 

arbeid med arten. 
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IV. Finstruktur 

Finstrukturelle undersøkelser av haptophyceer har sterke 
systematiske/taksonomiske aspekter. Etter Christensens 

utskillelse av Haptophyceae som egen klasse (Christensen 

1962, 1966) har finstrukturelle kriterier trådt frem som 

vesentlige for systematikken innen klassen. Viktige kri

terier er coccolither og skjell, ytre morfologi og indre 

struktur av flagellapparatet, pyrenoidens struktur og plas

sering i kloroplasten, m.m. 

Mikroanatomiske undersØkelser av coccolithoforider har i 

tillegg interesse av andre grunner. Med den kunnskap vi nå 

har om coccolithdannelsens fysiologi (se Paasche 1968) er 

det sterkt ønskelig med komplementering og videreføring fra 

en finstrukturell synsvinkel. 

De fØrste finstrukturelle undersØkelser av coccolithoforider 
ble utfØrt av Manton & Leedale (1963) på CrystallolithuB 

hyalinus (= det bevegelige stadiet av Coaaolithus pelagiaus 

(Parke & Adams 1960» og av Wilbur & Watabe (1963) på 

CoccolithuB huxleyi. 

Manton & Leedale (1963) fant at coccolithene hos Crystallo

lithuB var sammensatt av rhombiske krystaller plassert på et 

organisk skjell. De fant ingen tegn på at coccolithene ble 

produsert inne i cellen, som tidligere vist lysmikroskopisk 

hos CocaolithuB pelagiaus (Parke & Adams 1960) og CoccoZithus 

huxZeyi (Paasche 1962). Skjellene og flagellapparatet lignet 

for Øvrig meget på de tilsvarende detaljer hos Chrysochro

mulina. 

Wilbur & Watabe (1963) undersøkte Cocaolithus huxleyi med 

oppmerksomheten spesielt rettet mot kalsifiseringsprosessen. 

I celler fra et coccolith-kledt isolat fantes en vakuole 
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der en cocco1ith ble dannet. På et tidlig stadium i cocco

lithdanne1sen så vakuolen ut som et ustrukturert hyalint 
område (kalt "den organiske matrix-regionen"), men det antok 
senere omtrent samme form som en cocco1ith. Kalsifiseringen 

begynte omtrent ved basis av coccolithens sentralsylinder 

og spredte seg oppover og utover. De to diametrale kalsi

fiseringssentrene syntes å være forbundet med en membran. 

Forfatterne fant intet skjell under coccolithen. 

I umiddelbar tilknytning til den organiske matrix-regionen 
var en struktur som forfatterne kalte "det retikulære legemetlI. 

Dette ble antatt å være av betydning ved coccolithdannelsen. 

Celler fra en naken stamme (92) manglet den organiske matrix

regionen og det retikulære legemet. I disse cellene fantes 
en membran-avgrenset vakuole med et krystallinsk innhold, 

kalt "X-body". Funksjonen forble ukjent. 

Wilbur & Watabe (1963) fant ikke flageIler eller haptonema 

hos noen av de undersØkte stammene. Heller ikke kunne de 

påvise organiske skjell, men de påpekte at en ytre membran 
med "beaded appearance" kunne være homolog med skjellene hos 

andre haptophyceer. 

Ved å senke nitratinnholdet i mediet var Wilbur & Watabe 
(1963) i stand til å indusere coccolithdannelse i noen av 

cellene i den nakne 92-stammen. Elektronmikroskopi viste 

at parallelle finstrukturelle forandringer også hadde skjedd. 

Andre undersØkelser over finstruktur hos coccolithoforider 

omfatter særlig Hymenomonas-lignende arter (Crenshaw 1964, 

Isenberg et al. 1966, Outka & Williams 1968, Pienaar 1969 

a,b, Manton & Leedale 1969, Manton & Peterfi 1969, Williams x . 
& Outka 1970, Leadbeater 1970, 1971). Hymenomonas-artene 

skiller seg ganske vesentlig fra CoccoZithus-artene i sin 

Hnder innbinding av dette skrift kom en ny, viktig avhandling 
av D.E. Outka & D.C. Williams 1 J. ?rotozool. 18, 285-297 (1971). 
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morfologi. Coccolithene (cricolither) dannes i blærer som 

avsnØres direkte fra golgi-apparatet, finnes flere 

coccolither i hver celle samtidig. Videre har cellene flere 

lag organiske skjell, to flagelIer og et klubbeformet hapto

nema. 

Av spesiell interesse derimot er Manton & Leedales under

sØkelse over den indre anatomi hos CoeeoZithus peZagieus 

(Manton & Leedale 1969). I tillegg til organiske skjell 

produserer arten store coccolither (placolither) i en spesiell 

vakuole i likhet med CoeeoZithus huxleyi. Forfatterne mente 

at coccolithen ble dannet oppå et organisk skjell i likhet 

med det som er funnet hos Hymenomonas-arter. I dette arbeidet 

formulerte forfatterne en hypotese om at en coccolith er å 

betrakte som et organisk skjell med kalsifiserte strukturer 

langs randen. 

Manton & Leedale (1969) antok videre at gol gi-apparatet spilte 

en sentral rolle i produksjonen av coccolithen. I forbindelse 

med kalsifiseringsprosessen syntes "cisternal anastomoses", 

dvs. avflatede membranstrukturer med innbyrdes forbindelser, 

å opptre nær coccolithvakuolen. Men strukturer som lignet 

morfologisk på det retikulære legemet hos CoeeoZithus huxZeyi 

fantes ikke. 

De ubevegelige CoeeoZithus peZagieus-cellene hadde centrioler 

(flagell-baser), men intet tegn til haptonerna. 

V. Fysiologi 

Da denne oppgaven omfatter de mer morfologiske ved 

coccolithoforidenes biologi, vil en innfØring i organismenes 

fysiologi falle utenfor oppgavens ramme. 
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Et betydelig arbeid er tidligere nedlagt på undersØkelser 

over coccolithoforidenes fysiologi, spesielt over den 
fysiologiske siden av coccolith-dannelsesprosessen. Den 

interesserte leser henvises til Paasche (1968) som gir en 

innfØring i disse problemer og en utfØrlig oversikt over 
relevant litteratur. 

VI. Problemstillinger 

Som en sammenfatning og presisering av det foregående vil 

jeg peke på noen sentrale problemer omkring CoccoZithu8 

huxZeyi: 

l. Deler avartens morfologi og dens vegetative formering er 
ikke tilstrekkelig dokumentert. Når det gjelder mulighetene 

for en mer komplisert livssyklus, så synes en slik mulighet 

å foreligge ut fra det antall av forskjellige celleformer 

som er blitt observert. En livssyklus er blitt foreslått, 
men denne kunne ikke finne plass til alle observerte former. 

2. Artens systematiske plassering i et system basert på cocco
lithenes morfologi er vel begrunnet, selv om et forslag om 
allokasjon er fremsatt i den senere tid. Det nevnte system 

er imidlertid under revisjon, nye taksonomiske kriterier 
basert på finstruktur kommer til. Arten er tidligere blitt 

undersØkt med gammeldags elektronmikroskopisk teknikk, dette 

har ikke gitt noe bidrag til taksonomien. 

3. CoccoZithu8 huxleyi er blitt anvendt som forsØksorganisme i 

en serie av fysiologiske undersØkelser omkring coccolith

dannelsen. Disse undersØkelser er hittil ikke fulgt opp med 
elektronmikroskopi. 

Grunnlaget for nye morfologiske undersØkelser synes å være 
tilstede. 
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B. DET BIOLOGISKE MATERIALET 

Hovedvekten ble lagt på noen få utvalgte stammer. Noen av 

disse er kjent fra tidligere eksperimentelle arbeider. En 

nylig isolert stamme, stammen, ble også tatt med til sammen

ligning med de andre stammene som hadde vært holdt i kultur 

gjennom lengre tid. 

FØlgende stammer danner grunnlaget for undersØkelsen: 

l. F-stammen. Denne ble isolert fra Oslofjorden av dr. E. Paasche 

sommeren 1959. Stammen har vært fØrt videre i coccolith-

kledt tilstand; når permanent nakne celler kom i en kultur, 

ble nye kloner isolert (av dr. Paasche). Denne stammen har 

vært benyttet ved undersØkelser over coccolithdannelsens 

fysiologi (Paasche 1962, 1963, 1964, 1965, 19S6a, 1966b, 1968a, 

1968b). 

Isolatene FSI (med coccolither) og FS3 (uten coccolither) 

(isolert i klonkultur i samarbeid med dr. Paasche januar 1970) 

ble benyttet ved denne undersØkelsen. 

2. G-stammen. Dr. E. Paasche isolerte denne stammen fra en vann

prØve tatt ved Nakholmen, indre Oslofjord, juli 1968. Stammen 

syntes å være svært stabil, celler uten evne til å danne cocco

lither ble sjelden observert. 

Isolatene G4 og G9 (klonkulturer fra juli 1968) ble benyttet 

i denne undersØkelsen. 

3. 92-stammen. Cellene var opprinnelig coccolith-kledte da dr. 

M. Parke isolerte stammen fra den engelske kanal. Cellene er 

nå vanligvis uten coccolither. 

Wilbur & Watabe (1963) benyttet denne stammen ved sine fin

strukturelle undersØkelser. 



-13-

For å få bedre sammenligningsgrunnlag ble også andre stammer 

undersØkt mer overfladisk. Tabell 1 gir et sammendrag av 

opplysninger om de forskjellige stammene. 

For å unngå misforståelser presiseres at alle stammene opp

rinnelig ble isolert som coccolith-kledte celler. Celler 

uten coccolither har mistet evnen til å produsere disse i den 
tiden de har vært holdt i kultur. 

Alle stammer av CoaaoZithus huxZeyi ble stilt til min disposi

sjon for denne undersØkelsen av dr. E. Paasche og Institutt 

for Marin Biologi, avdeling B. 



Tabell l: Opplysninger om de stammer av CoaaoZithu8 huxleyi som omfattes 
av denne undersrkelsen. 

-- ._-------
Sta~mens navn Opprinnelse 

G Oslofjorden, juli 1968 

F Oslofjorden, juli 1959 

92 

S2 

9b 

Xl(E) 

Plymouth, EnQland 

La Spezia, Italia 

Napoli, Italia 1958 

Espegrend 1960 

BT6 Sargassohavet 

Isolert av 

E. Paasche 

E. Paasche 

M. Parke 

M. Bernhard 

T. Braarud 

E. Paasche 
R.R.L. Guillard 

Nåværende tilstand 
-

Mec. c0cc?).ither 
Isol~ter både med og 
uten coccolither 

Uten coccolither 

Uten coccolither 

Uten coccolither 

Uten coccolither 
Uten coccolither 

I 
I
.j:: 

I 
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C. METODIKK 

I. Kulturarbeid 

a. Isolering av nye kloner 

I forbindelse med det eksperimentelle arbeidet var det 

enkelte ganger nØdvendig å foreta nye isoleringer ut fra 

kulturene. To metoder ble benyttet. 

(i) Seriefortynning 

Denne metode ble brukt ved isolasjon av de to morfologisk 

forskjellige isolatene F61 og F63 ut fra en blandet kultur 
(FSl). 

En del av kulturen ble etter telling suksessivt fortynnet 

inntil siste ledd inneholdt ca. 10 celler/ml. la ml 

av dette ble fordelt likt på la reagensrør som deretter ble 

fylt opp med medium til 10 ml. Hvert rØr skulle da inneholde 

gjennomsnittlig ca. l celle. 

Etter at rØrene hadde stått i en tid, fantes gulbrune 

(-grønne) flekker på bunnen i flere av rørene. RØr med 

bare en flekk ble valgt ut til videre dyrking, idet det ble 

antatt at hver flekk hadde oppstått aven celle. 

(ii) Kapillærisolering 

Denne metode ble foretrukket for isolering av coccolith

kledte celler fra isolater der disse var i sterkt mindretall. 

Den interessante celle ble plukket ut fra en dråpe under mikro

skopet med et kapillær-rØr. Dette var forbundet med en suge

slange slik at sug, eventuelt mottrykk kunne justeres med 
munnen. Cellen ble fØrt gjennom flere dråper rent medium for 



å fjerne eventuelle uØnskede celler og bakterier. Kapillær

røret kunne steriliseres i spissen med varmt vann mellom 

hvert trinn i ØverfØringen. 

Til slutt ble cellen overfØrt til et stort volum av medium 

i kolbe eller rør. 

b. Dyrkingsmetoder 

Alle kulturer i flytende media ble holdt i kar av glass. 

Dersom det var nØdvendig med slanger, korker eller lignende 

i nær forbindelse med kulturene, ble disse alltid valgt av 

silikongummi. Denne gummi utmerker seg ved sin hØye kjemiske 

resistens og lave giftighet (Bernhard, Zattera & Filesi 1966). 

Glass og gummi til kulturbruk ble vasket etter standardiserte 

metoder (se appendix). 

Kulturer på agar ble holdt i petriskåler av plast. Disse 

var ferdig rengjorte og steriliserte fra fabrikken, og ble 

kastet etter bruk. 

Algene ble dyrket i lagret sjøvann fortynnet til 90% av den 

opprinnelige styrken med destillert vann. Nitrat, fosfat, 

spormetaller og vitaminer ble satt til (Eppley et al, 1967, 

se appendix), Ved arbeid med synkrone kulturer ble et kun

stig sjøvann også forsØkt, uten at dette ga bedre resultater 

(modifisert etter Paasche 1964. Se appendix). Det lagrede 

naturlige sjøvannet kunne være aven variabel kvalitet 

(Paasche & Klaveness 1970), 

For faste næringsmedier ble 1% agar (Ionagar nr. 2) satt til. 

Agaren ble autoklavert separat, opplØst i det destillerte 

vannet. Det anrikede sjøvannet og agaropplØsningen ble der

etter blandet (metode etter Paasche, upubliserte resultater), 

Den endelige konsentrasjonen ble 90% sjøvann og 10% destillert 

vann, tilsatt 1% agar. 



100 ml erlenmeyerkolber tjente til kulturkar for algene. 

Apningene ble dekket med en bit aluminiumsfolie. Kulturene 

ble belyst ovenfra med to lysstoffrØr (Philips TL32 og TL33) 

montert i en dobbel armatur med hvitmalt reflektor. Dette 

ga en innfallende belysning på ca. 3000 lux. 

Lysperioden varte 12 timer pr. dØgn. Temperaturen målt på 
o . 

benken der kulturene sto, var 19,5 ± 1,5 C (registrert med 

termograf). For spesielle formål (fiksering for EM) ble 

Coaaolithu8 hu~leyi dyrket i større kolber, 1- eller 2-litere 

erlenmeyerkilber. Kolbene ble da belyst med la 000 lux 18 

timer pr. dØgn for å oppnå hurtig vekst. 

Alle kulturer ble rystet daglig. 

Et spesielt apparat (fig. l) ble bygget for induksjon av 

delingssynkroni ved lys-mØrke-sykler (se f.eks. Pirson et al. 

1963). Cellene ble dyrket i 100 ml målesylindre med spiss 

bunn. Ned til bunnen ledet et tynt rØr, gjennom dette strøm

met vasket, sterilfiltrert luft (bomullfiltre). Gjennom

strØmningshastigheten ble regulert slik at det kom en boble 

ca. hvert annet sekund. 

Kulturkarene ble belyst fra en side med to lysstoffrØr 

(Philips TL33) montert i en blank reflektor. Dette ga 

kulturene en belysning på 14 000 lux. Lysperiodene lengde 

ble regulert med et koblingsur. 

Apparatet var montert inne i en lystett kasse av sortmalt 

isopor. Hele oppstillingen befant seg inne i et temperatur

regulert rom (17°C). Når lyset ble slått på, startet en 

vifte som var montert oppe på kassen. Denne suget luft inn 

gjennom to åpninger på hver side av kassens bunn, gjennom 

kassen og ut på oversiden. 



B 

B r:= 

AJ::: armatur 

B = bomuIJ.- filter 

K:::: kul turkar 

L = luftpumpe 

S = sentr! ifte 

T = tilbal:eslagsflaske 

U = kobllngsur 

V = vaske flaske 

:; slange klemme 

=::: luftslanger (-rør) 

=""elektri ledrrl::1-
gor 

Figur l. Apparat for induksjon av delingsr:::ynkronl og dyrkinb a"'l alger ved lys-mørke
sykler. Den lystette kassen av isopor er skrfJ.V8r-t, se ellers tegnforklar·ingen. "Pilene 

viser luftens vei gjennom kassen. 
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Temperaturen i kassen var 17 0 C i mØrkeperioden og 190 C i 

lysperioden. 

En prøve av kulturen ble tellet daglig ved lysperiodens slutt. 

På grunnlag av det funne celletall ble kulturen fortynnet 

til et standard-tall, 250 000 celler/ml. 

Lengden av lysperioden ble regulert slik at antallet av celler 

omtrent fordoblet seg i lØpet aven lys-mØrke-syklus (24 

timer). De nØdvendige justeringer av dag lengden ble utført 

på grunnlag av middelverdien for vekstkonstanten H over flere 

dØgn (3-6 dØgn). Under foreliggende betingelser (mettende 

lys, omtrent konstant temperatur) kunne man anta at k (middel

verdien av vekstkonstanten) var omtrent proporsjonal med 

daglengden. Daglengden ble derfor justert slik at k skulle 

bli lik l under antagelsen ovenfor. Dette ga gode resultater 

i praksis, forutsatt at k opprinnelig ikke var altfor langt 

fra l. 

Yra tid til annen ble synkronien kontrollert ved telling 

hver annen time gjennom hele mØrkeperioden. Til dette 

arbeidet ble det brukt en elektronisk partikkelteller (Cello

scope 302), (se f.eks. Sheldon & Parsons 1967). 

Il. Lysmikroskopi 

a. Teknisk utrustning 

Et Leitz Laborlux mikroskop ble stilt til disposisjon. Det 

var utrustet med akromatiske tørrobjektiver (6X/N.A. 0,10, 

10X/N.A. 0,25; 40X/N.A. 0,65), tri-okular fototubus og aplana

tiske okularer (2 stk. 12,5 X og 1 stk. 8 X). Til disse ob

jektiver ble en standardkondensor, N.A. 0,9 benyttet. 

HVekstkonstanten k er her definert ved 

dagens celletall 
k = In gårsdagens celletall 

dagens celletall 
= 3,32 log gårsdagens celletall 



I tillegg ble det brukt et apokromatisk oljeimmersjonsobjek

tiv (90 X/N.A. 1,40) med tilhØrende kondens or (akromatisk, 

N.A. 1,40) til fotografering. 

Objektbordet kunne kobles til et termostatregulert kjØleaggre

gat, for kritisk kontroll av temperaturen ved tidkrevende 

arbeid med levende celler (kapillærisolering). 

Bildene er tatt på Adox KB 14 film med et 35 mm speilrefleks

kamera, type Exakta Varex Ill. Det var montert på et repro

duksjonsstativ og forbundet til mikroskopets fototubus med 

en belg. 

Vibrasjoner og Brownske bevegelser gjorde det oftest nØdvendig 

å bruke elektronblitz (Leitz Multiblitz Ill). 

b. Lysmikroskopisk teknikk 

(i) Påvisning av sure polysaccharider med Alcian-blått 

IfØlge Parker & Diboll (1966) er Alcian-fargestoffene spesi

fikke for polysaccharider som inneholder tilstrekkelig med 

karboksyl og/eller sulfatgrupper. En positiv reaksjon, dvs. 

opptak av farge, kan tas som en ganske spesifikk bekreftelse 

på at sure mucopolysaccharider finnes. 

Fargingen utfØres vanligvis i sur opplØsning (Romeis 1968, 

Parker & Diboll 1966, Pearse 1961). Etter eksperimentering 

(bl.a. med kunstig sjøvann som oppløsningsmiddel) fant j 

at en sur opplØsning i destillert vann ga best reaksjon. 

Det ble benyttet en 0,5% oppløsning av Alcian-blått (Gurr) 

i 3% eddiksyre (Romeis 1968), Oppløsningen kunne sikkert med 

fordel ha vært sterkere (f.eks. 1% (Romeis 1968», Jeg 
håpet å kunne anvende stoffet direkte ved å trekke det inn 

under dekkglasset. Det viste seg å være mulig og vellykket. 

Reaksjonen tar litt tid. 



(ii) Påvisning av lipider med Sudan-svart 

Sudan-fargestoffene farger fettstoffer, men alle er ikke 

helt spesifikke (Gerlach 1969). 

Det ble benyttet en 0,1% opplØsning av Sudan-svart (opp

rinnelse ukjent) i 70% alkohol. Dette ble satt til en kon

sentrert cellesuspensjon i et rør. Etter få minutter ble 

cellene undersØkt i fargestoffet. 

(iii) Påvisning av cellulose ved Lugol-svovelsyre 

Den mest benyttede metode for påvisning av cellulose er den 

klassiske klorsinkjod-reaksjonen. En sikrere metode er fØl

gende, etter Gerlach (1969): 

l. Cellene ble behandlet med Lugols lØsning (se appendix) 

10 minutter i reagensrØr. 

2. Etter sentrifugering ble en konsentrert dråpe lagt på et 

objektglass, dekkglass ble lagt på. Deretter ble 66% svovel

syre trukket inn under dekkglasset med filtrerpapir. 

Dette skulle gi en kraftig blåfarging av cellulose. 

(iv) Farging av kromosomer med karmin-eddiksyre 

l. Som squash-metode (modifisert etter Brinkmann 1950). 

En konsentrert cellesuspensjon ble tilsatt omtrent det 20-

doble volum av acetokarmin-opplØsning (se appendix). Dette 

ble varmet opp i vannbad til 50-60oC og holdt ved denne 

temperaturen i ca. 15 minutter. Suspensjonen ble deretter 

konsentrert ved sentrifugering, cellene ble undersØkt direkte 

i en dråpe av fargeopplØsningen. 

Det kunne være fordelaktig å fiksere cellene i Carnoy (se 

appendix) i ca. 30 minutter fØr behandlingen ovenfor. 
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En utmerket erstatning for karmin er oreein. Med 1% orcein 

i 50% eddiksyre kunne fargingen utfØres kaldt (etter fik

sering i Carnoy) og den tok bare 5 minutter. Metoden er 

under uteksperimentering. 

2. Karmin-eddiksyre-metoden til varige preparater 

Etter eksperimentering ble fØlgende metode funnet brukbar til 

å feste cellene til et objektglass: en dråpe cellekonsentrat 

(dekalsifiserte celler, sentrifugering) ble lagt på et godt 

renset objektglass (saltsyre-alkOhol, se appendix). Fra ca. 

2 cm hØyde ble en liten dråpe av Carnoys fikseringsvæske 

sluppet ned midt i dråpen av cellesuspensjon. Under blandings

prosessene vil væsken spre seg utover objektglasset og en del 

av cellene klistre s fast til dette. Etter ca. l minutt 

kunne hele objektglasset settes ned i et kar med fikserings

væske. Fremgangsmåten var videre: 

1. Fiksering i Carnoys væske, 15 minutter. 

2. Farging i acetokarmin-opplØsning, 12 timer. 

3~ Dehydrering i alkohol-rekke (se appendix). 

4. Oppklaring i 100% alkohol/Xylol 1:1, 10 minutter. 

Ren Xylol l, 10 minutter. 

Ren Xylol 2, 10 minutter. 

5. Innleiring i Canada-balsam. 

Begge metodene ga gode resultater. Kjernene ble blåsvart 

farget, cytoplasmaet diffust gråblått. 

Da den andre metoden ikke egnet s for squashing av prepa

ratet (nØdvendig for om mUlig å få telt kromosomene), ble 

den fØrste metoden hovedsakelig benyttet. 

En helt annen metode (som heller ikke egnet seg til squash), 

Haidenhains jern-haematoxylin-metode, ble forsØkt for 

kuriositetens skyld. 



Cellene ble festet tilobjektglasset med eggehvite-glycerol, 

fiksert i Flemmings væske, beiset, farget og differensiert. 

For nærmere detaljer se Mayer (1956). 

Resultatet ble lite tilfredsstillende. Den van~kelige differ

ensiering av preparatet falt ikke heldig ut, no~n celler ble 

bleket for mye, andre for lite. På et fåtall av cellene ble 

kjernen brukbart farget. 

Denne metode skal være en av de beste innen den klassiske 

cytologiske teknikk. I mange tilfelle krever den utstrakt 

eksperimentering. Da jeg hadde fått brukbare resultater med 

acetokarmin, holdt j meg til denne metoden. 

III. Elektronmikroskopi 

a. De viktigste instrumentene og deres anvendelse 

Av de instrumenter som brukes i et elektronmikroskopisk 

laboratorium, er mikrotomen og mikroskopet de mest grunn

leggende. Riktig bruk av disse er avgjØrende for kvaliteten 

av det endelige resultatet. 

(i) Mikrotom 

Ved bruk aven mikrotom for ultratynne snitt avhenger snit

tenes kvalitet av et korrekt forhold mellom de variable para

metre i mikrotomen, kvaliteten av materialet som skal snittes 

og operatørens tekniske ferdighet, tålmodighet og nerve

system. Jeg vil her ikke nevne de enkelte sider ved dette, 

det er etter hvert kommet en anseelig litteratur om emnet 

(f.eks. Pease 1964, Kay 1965, Ruthmann 1966, Mercer & Bir

beck 1966, Juniper et al. 1970, Robards 1970, m.fl.). 
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Det ble benyttet to mikrotomer. Reicherts mikrotom OM U2 

var enkel å betjene, men den syntes å være lite stabil. 

Små inhomogeniteter i blokken Ødela lett snittingen. LKB 

Ultrotome III ga vesentlig bedre resultater. Knivene av 

glass ble brukket til i en LKB Knife Maker. 

I denne undersØkelsen var den nominelle snitt-tykkelsen (som 

leses av på mikrotomens instrumenter) mellom 45 og 80 nm. 

Det ble hele tiden tilstrebet å snitte så tynt som mulig. 

Snittehastigheten kunne variere mellom 0,5 - 2 mm pr. sekund. 

Med innleiringsmidlet Epon og/eller kalsifisert materiale ble 

den maksimale knivvinkelen brukt (nominell vinkel ved brekking 
av kniven 550

, dvs. vinkelen på kniveggen var ca. 65°). Etter 

at et nytt innleiringsmiddel ble introdusert (Spurr's Low 

Viscosity Embedding Medium, Spurr 1969), kunne den nominelle 

vinkelen reduseres til 450 på dekalsifisert materiale (dvs. 

vinkelen på eggen var ca. 55°). 

(ii) Mikroskop 

Ved elektronmikroskopi av snitt må fØlgende to betingelser være 

oppfylt for å oppnå et godt resultat: 

l. Mikroskopet må være sentrert. 

2. Astigmatismen må være korrigert. 

Sentrering av mikroskopet bØr egentlig utfØres hver dag. Det 

benyttede mikroskop (Siemens Elmiskop la) var imidlertid svært 

stabilt, så den tidkrevende sentrering ble bare utfØrt etter 

behov. Astigmatismen ble alltid korrigert i forbindelse med 

en sentrering. 

Korrekt bruk av blendere i strålegangen er av vesentlig betyd

ning for bildets kontrast (Pease 1964). I denne undersØkelsen 

ble det brukt en 50 ~m objektiv-aperturblender som ga tilfreds

stillende resultat innenfor det aktuelle forstØrrelsesområdet 

(5000 - 40 000 X). 
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Det ble hele tiden benyttet standard-katode. Akselererende 

spenning var 80 000 v. 

Alle elektronmikrografier er tatt på Agfa Scientia emulsjon, 

fremkalt iRefinal (Agfa). Bildene ble kopiert på Agfa 

Rapidoprint papir. 

b. Prepareringsteknikk for snitt 

FØrste trinn i prepareringen for elektronmikroskopi er en 

fiksering. Materiale behandles med kjemikalier som reagerer 

på en noenlunde kjent måte med cellens enkelte komponenter 

og som bevarer form og struktur gjennom de kommende trinn av 

prosessen. 

Den fØlgende dehydrering gjØr materialet egnet for innstØpning 
i plast. Plastmassen med innstØpt materiale (en "blokk"), 

kan så snittes i en mikrotom. 

I det ferdige snitt introduseres ytterligere artefakter ved 

en "farging". OpplØsninger av tunge metaller reagerer med 

komponenter i snittene og gjØr dem egnet for mikroskopering 

(ved å Øke kontrasten). 

Med kjennskap til de innfØrte artefakters natur kan man slutte 
noe om organismen i dens naturlige tilstand ut fra et bilde 

avartefaktene. 

(i) Fiksering 
De mest anvendte fikseringsmetoder for elektronmikroskopi 

krever bruk av osmium tetroksyd (Os04)' enten alene (Palade 
1952) eller i forbindelse med en annen fikseringsvæske. 
Stoffets popularitet kan tilskrives dets reaktivitet med en 

mengde forskjellige cellekomponenter, så som fosfolipider, 
umettede fettsyrer og i mindre grad proteiner (Bahr 1954, 
Mercer & Birbeck 1966). 
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Dersom osmiumtetroksyd-fikseringsvæske brukes alene vil mem

branene preserveres utmerket. Men cellene får lett et utvasket 
utseende, da proteiner kan lØses og lekke ut under fikserings
prosessen (se f.eks. Mercer & Birbeck 1966). Dette kan være 

bra for spesielle formål, men oftest er det av interesse å 
beholde så mye som mulig. 

Av denne grunn brukes gjerne osmiumtetroksyd sammen med en 
annen fikseringsvæske som tar bedre vare på proteinene. Til 
dette formål har glutaraldehyd (Ledbetter & Porter 1963) vist 

seg å være utmerket. Materialet fikseres fØrst i en opplØs
ning av glutaraldehyd, deretter postfikseres det i osmium
tetroksyd. 

I dette arbeidet ble glutaraldehyd-osmiumtetroksyd-fiksering 

mest brukt. Men i forbindelse med spesielle strukturer var 
det fordelaktig å bruke bare osmiumtetroksyd-fiksering. Et 
forsøk på fiksering med KMn0 4 (Luft 1956, modifisert etter 
Mollenhauer 1959) ble forsØkt, men var fullstendig mislykket. 

Det var nØdvendig med utstrakt eksperimentering i forbindelse 
med dobbel-fikseringen. Utgangspunktet var de fikserings

væsker som brukes i Leeds av professor Manton og medarbeidere 

(se Manton 1966). Det ble snart klart at disse fikserings
væsker ledet til fordreining av celleorganellene på grunn av 

væskens hypotoni. Fikseringsvæskens osmotiske potensial ble 

Øket og appliseringen av fikseringsvæsken ble forandret. 
Noen små etterjusteringer ledet til den endelige sammensetning. 

pH i fikseringsvæskene ble holdt mellom 7 og 8. 

på grunn av vanskeligheter med snitting av kalsifisert materi

ale ble coccolith-kledte celler dekalsifisert fØr fikseringen. 
Kulturen ble gjennomboblet med 5% CO 2 i luft inntil de ytre 
coccolither akkurat syntes å være forsvunnet. Deretter ble 

cellene konsentrert raskt og fiksert. 
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l. Dobbel fiksering med glutaraldehyd og osmiumsyre (Ledbetter 
& Porter 1963). 

10 ml konsentrert cellesuspensjon (ca. 5xl0 6 celler/ml) ble 

tilsatt samme volum glutaraldehyd-fikseringsvæske (se appen

dix). Flasken ble umiddelbart avkjØlt til DaC i is og ble 

holdt ved denne temperatur helt frem til avsluttet dehydrer

ing (effekten av nedkjØling er omdiskutert. Pease (1964) 

mener at det er en billig forsikring mot uØnsket cytolytisk 

aktivitet). 

Etter fiksering ~ - 2 timer ble væsken delt på to sentrifuge

glass med spiss bunn. Alle fØlgende operasjoner frem til 

innleiring foregikk i disse rØr (sentrifugering mellom hvert 

trinn). Cellene ble sentrifugert ned og fØrt gjennom følgende 

væsker ~ time (Manton 1966) i hver: 

1. 0,2 M cacodylatbuffer (se appendix) med 0,4 M sucrose. 

2. 0,2 M cacodylatbuffer med 0,2 M sucrose. 

3. 0,2 M cacodylatbuffer uten sucrose. 

Etter dette fulgte postfiksering i 1% osmiumtetroksyd-fik

seringsvæske (se appendix) i 2 - 12 timer, den korteste tiden 

ble etter hvert foretrukket. Etter en kort skylling i ren 

buffer (l min.) var cellene klare for dehydrering. 

2. Enkel fiksering med osmiumsyre. 

5 ml konsentrert cellesuspensjon (10 7 celler/ml) ble tilsatt 

det samme volumet 2% osmiumtetroksyd-fikseringsvæske i et 

spisst sentrifugeglass. Etter rask nedkjØling til OOC ble 

cellene fiksert ~ - 2 timer. FØr dehydrering ble cellene 

skylt i l minutt i buffer. 
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(ii) Dehydrering 

Dehydrering ble utfØrt på samme måte som for lysmikroskopi, 

dvs. via en alkoholrekke (NB. Dette gjelder for Epon og 

Spurr's innleiringsmedier. Araldit, f.eks. krever dehydrer

ing i aceton). Temperaturen ble holdt på oOe helt frem til 
100% alkohol. 

(iii) Innleiving 

Etter annen gangs opphold i 100% alkohol kunne cellene over

fØres til propylenoksyd. Denne tyntflytende, sterkt flyktige 

væske formidler overgangen fra alkohol til plast. Den vesent

lige fordel ved propylenoksyd er at den kan delta aktivt i 
polymeriseringsprosessen (Luft 1961). Etter 2xlO minutter 

kunne cellene infiltreres med plast. 

To forskjellige typer av "Epoxy res in" ble forsØkt. Epicote 
812 (Epon) (Finch 1960, Luft 1961) ga blokker med lav hardhet 

og relativt dårlige snitte-egenskaper. På tross av noe 
eksperimentering forble Epon-blokker hele tiden vanskelige 

å snitte (Bråten (pers. meddelelse) rapporterte lignende 

problemer med sin nyinnkjØpte, analyserte og garanterte Epon). 

"Spurr's Low Viscosity Embedding Medium" (Spurr 1969) viste 

seg å ha vesentlige fordeler. Mediets lave viskositet (60 psi) 

muliggjorde en relativt enkel innfiltrering. En fordel er 

også at alle komponentene er kjemisk rene. Et bestemt blan

dingsforhold vil alltid gi blokker med samme hardhet. 

For innfiltrering med Epon ble cellene overfØrt til en blan
ding av like deler upolymerisert resin og propylenoksyd. De 

åpne rØrene ble satt på et tØrt sted for inndamping, ca. 18 

timer. Deretter ble cellene fisket opp med en tynn pipette 
og overfØrt til en kapsel med ferdig blandet resin. 
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Etter 8 - 12 timer kunne cellene sentrifugeres ned i kapselens 

bunn, og kapselene ble satt til polymerisering i. varmeskap 

(12 timer ved 450 C, deretter ca. 36 timer ved 60oe). 

Med Spurr's medium kunne cellene overfØres direkte fra propy

lenoksyd til ufortynnet resin. Etter ca. 12 timer i resinen 

ble cellene overfØrt til ny resin i kapsler, sentrifugert ned 

og polymerisert ved 70 0 C i 8 timer. 

(iv) Snitting 

Snittenes reelle tykkelse bedØmmes etter deres interferensfarge 

(Peachey 1958, tabell gjengitt i Mercer & Birbeck 1966). Sølv

fargede snitt ansees for å være det ideelle til generelle over

siktsbilder. For finere strukturundersØkelser må snittene være 

grå. 

Snitt av Coccolithu8 huxleyi ble akseptert om de var sØlvfargede 

eller grå (60 - 90 mm). 

Snittseriene ble overfØrt til ett-hulls grider (600 ~m) med 

formvarhinne. Etter tØrring var de klare for neste trinn. 

(v) "Farging \I 

Ufargede snitt av biologisk materiale gir liten kontrast i 

elektronmikroskopet på tross av fikseringen med osmiumtetrok

syd. Introduksjon av flere spesifikt reagerende tungmetaller 

øker kontrasten vesentlig. 

De vanligste fargemetoder for elektronmikroskopi gjØr bruk 

av bly- eller uransalter. I dette tilfellet ga en dobbelt

farging med uranylacetat (Watson 1958) og blycitrat (Reynolds 

1963, Venable & Coggeshall 1965) et tilfredsstillende resultat. 

Fargingen ble utfprt ved at gridene flØt på dråper av metall

saltopplØsninger med snittene ned i dråpen. Dette skjedde 

best i en lukket petriskål, spesielt modifisert for formålet. 
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(Standardmetode på Elektronmikroskopisk laboratorium.) 

Skålen inneholdt et 0,5 cm tykt lag av tannlegevoks som 
underlag for metallsa1t-opplØsningene. Midt i skålen, 

smeltet fast i voksen, var en mindre petriskål. Under 

fargingen inneholdt den indre skål granulert NaOH. Dette 

absorberer CO 2 fra luften i skålen og reduserte derved 

risikoen for utfellinger. 

Uranylacetatet ble lØst til metning i 50% alkohol. Alkoholen 

virker som fukterniddel for den hydrofobe epoxy-plast og sikrer 
en hurtig inntrengning i snittene (Pease 1964). 1 - 5 minut
ters fargetid var tilstrekkelig. 

Etter grundig skylling i tre bad destillert vann ble overflØdig 

vann fjernet fra griden med filtrerpapir og griden tØrket. 

Snittene ble så farget på samme måte i blysalter. Med Reynolds 

metode (Reynolds 1963) var fargetiden 8 - 12 minutter. Tiden 

kunne reduseres til 40 - 60 sekunder ved bruk av metoden til 

Venable & Coggesha1l (1965) (se appendix). 

Etter skylling (som ovenfor) og tØrring ble snittane belagt 
med et tynt lag kull. Dette ble dampet på under hØyt vakuum 

i en spesiell enhet (Edwards Coating Unit). Ku11hinnen stabi

liserer den ustabile formvarhinnen. 

Etter denne behandling var preparatene ferdige. 

o. Prepareringsteknikk for totalpreparater 
Totalpreparater av tykke objekter med sterk elektronspredendel 

-absorberende evne (forkalkede eller forkislede objekte~) kan 
oftest studeres direkte i mikroskopet uten noen forutgående 

behandling. Tynne, ikke-inkrusterte objekter (flage1ler, 

mastigonemata, organiske skjell) vil derimot som regel gi 

for liten kontrast. 
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For å gjøre disse strukturer synlige kan man ty til et kunst

grep. Tunge metaller (karbon-platina eller gull-palladium) 

dampes på preparatet i en meget spiss vinkel, ca. 200 i forhold 

til preparatplanet. En forhØyning i preparatet vil få den 

ene siden tett belagt med metall, mens den andre siden får et 

tynnere lag. Ved mikroskopering fremtrer de tett belagte om

rådene som om de ligger i skyggen, de tynnere belagte områdene 

som om de er belyste. Metoden Øker kontrasten vesentlig, svært 

fine strukturer kan påvises. 

Prinsippet er enkelt: objektet tØrker inn på en grid med bære

hinne. For a få pene preparater bØr dog objektene vaskes for 

å fjerne salter. Vaskingen kan utfØres i sentrifugerØr eller 
direkte på griden. 

Leadbeater (personlig meddelelse) anbefalte den fØrste metoden. 

Cellene ble fiksert i sitt medium ved tilsetning av litt 2% 

osmiumtetroksyd. Etter noen minutter ble cellene sentrifugert 

ned og skylt gjentatte ganger med destillert vann. Deretter 

ble små dråper av suspensjonen overfØrt til grider, som ble 

tØrket ved 4SoC. 

Den annen metode kan synes noe vanskeligere. 

av alger i sitt kulturmedium ble lagt dråpevis 

bærehinner. Disse ble plassert i en petriskål 

2% osmiumsyre hengende under lokket. Etter 30 

lokket byttet om med et tørt lokk, og det hele 

En suspensjon 

på grider med 

med tre dråper 

sekunder ble 

fikk stå i ro 

4 - 5 minutter for sedimentering. Overskytende væske ble så 

trukket forsiktig bort med strimler av filtrerpapir eller 

tIdental points tl (Johnson) (ca. 1 mm tynne stenger av et absor

berende materiale>. Preparatene fikk så tørre ipetriskålene 

ved ca. 45°C. 

Deretter fulgte vask med destillert vann. Vannet ble tilsatt 

dråpevis på gridene og trukket av igjen umiddelbart. 4 - 6 

ganger var tilstrekkelig. Til slutt ble preparatene tørret 
ved 4SoC. 
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for CoaaoZithus huxZeyi var den siste metode å foretrekke. 

Erfaring viste at flagelIbærende celler ofte mistet flagel
Iene ved fiksering. Mange arter mister også eventuelle orga

niske skjell ved fikseringen (f.eks. ChrysoahromuZina ahiton, 

Manton 1987). 

Annen metode ga et håp om å finne eventuelle lØse strukturer 
ved siden av cellene. 

Skyggelegging ble foretatt under hØyt vakuum i spesiell appa
ratur (Edwards Coating Unit). 

Det er viktig at vakuumet er så hØyt som mulig (ca. 3-5xlO- S 

mm Hg), dette gir en finere skygge. 



-

D. RESULTATER 

l. De forskjellige celletypene 

a. 

Ved undersØkelsen av de tilgjengelige isolatene av Cocco

Zithu8 huxZeyi i elektronmikroskopet, ble det klart at be

grepet tInakne celler" omfattet to morfologisk forskjellige 

celletyper (Klaveness & Paasche 1971). De to celletypene er 

ganske like i lysmikroskopet og kan bare unntaksvis skilles 

fra hverandre lysmikroskopisk. Det foreligger fØlgelig tre 

forskjellige celletyper av CoccoZithu8 huxZeyi som kan dyrkes 

uavhengig av hverandre i ren kultur over et langt tidsrom. 

Jeg vil fØrst gi en oversikt over de forskjellige celletypenes 

oppbygning, deretter behandle de enkelte strukturer og orga

neller. 

Den coccolith-kledte cellen 

Den coccolith-kledte celletypen er den som vanligvis finnes 

i naturen og som lar seg bestemme til art. Figurene 3 og 4 

gir en oversikt over cellens ytre og indre morfologi. 

Cellen er kuleformet. CellestØrrelsen kan variere noe i 
kultur, avhengig av de ytre forhold (se også Paasche & Klave

ness 1970). Under dette arbeidet var cellestØrrelsen vanlig

vis mellom 4 og 6 ~m når coccolithlaget ikke ble tatt med i 
målingen. Fig. 2 viser et histogram over stØrrelsesfordelingen 

av cellene i isolatet G4 dyrket i en kolbe med daglig rysting. 

Under gode vekstbetingelser har cellene vanligvis bare ett 

lag av ccccolither (fig. 3a, bl. l gamle kulturer eller 

kulturer med dårlige vekstbetingelser fantes ofte celler med 

flere lag coccolither (fig. 3c). 
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b c 

Figur 3. a) Coccolithkledte celler i optisk snitt, X 1900. b) Samme, 
overflaten, X 2100. c) Coccolithkledte celler med flere lag av cocco
lither, X 1600. d) Omtrent ekvatorialt snitt av dekalsifisert C-celle, 
som viser plasseringen av indre organeller. Enkle piler peker på for
bindelsen mellom den ytre kjernemembranen og kloroplastmembranen. 
Dobbel pil peker på utlØper fra kjernemembranen til golgi-apparatet 
(IIAmplexus") X 21 000 (C 1037). Se forØvrig tegnforklaring side viii. 

Figur 4. Et tenkt snitt aven coccolithkledt celle, tegnet skjematisk. 
De ytre strukturer omfatter coccolither (C) og et hylster (H). Inne i 
cellen finnes en kjerne (N) med nukleolus (Nu), kloroplaster (K) med 
pyrenoide (P), golgi-apparat (G), mitokondrier (M) og det coccolith
dannende apparat (CA). Videre finnes endoplasmatisk retikulum (ER) 
og ribosomer (Ri), hvorav bare noen få er tegnet. 



Cellen har to laterale, jevnt avrundede kloroplaster. I 

lysmikroskopet er det vanskelig å se pyrenoidene, men i elek
tronmikroskopet kommer den tydelig frem, forutsett at cellen 

er snittet i et riktig plan. Pyrenoiden er plassert mellom 

lamellene inne i kloroplasten (fig. 3d, 4). 

Kjernen er plassert ganske sentralt i cellen (fig. 3d, 4). 
Coccolithbærende celler som har vært i lys en tid, har ofte 
intracellulære coccolither (fig. 4). Coccolithen er plassert 

tett ved siden av kjernen i en vakuole som fØlger coccolithens 
form (fig. 3d, 4). I forbindelse med coccolithvakuolen opp

trer ofte et nettverk av tubulære strukturer, det såkalte 

retikulære legemet (fig. 3d, 4), (Wilbur & Watabe 1963). 

Opplagsnæring i form av fettdråper eller chryeolaminarin 

(iflg. Meeuse 1962) kan skilles ut i lysmikroskopet, dersom 
det finnes i cellen. 

Golgi-apparatet er ofte (men ikke alltid) plassert i nærheten 

av coccolithvakuolen. Cellen har flere mitochondrier (antagelig 

3 - 6) spredt omkring i cellen. Det endoplasmatiske retikulum 

(forkortet ER) ytrer seg som relativt grove tubuli eller 
lameller i cytoplasmaet. ER omgir kloroplastene og er i 

direkte forbindelse med kjernemembranen som det fremgår av 
fig. 3d (piler). 

Ribosomer finnes i store mengder fritt i cytoplasmaet eller 
bundet til ER. 

Mange forfattere (Lohmann 1902, Schiller 1925, Kamptner 1941, 

Norris 1964) har hevdet at de har sett coccolith-kledte celler 

med flagelIer. I lØpet av denne undersØkelsen ble coccolith
kledte celler med flagelIer aldri observert. Dette er i over

ensstemmelse med andre forfattere som har foretatt grundige 

observasjoner på arten (Braarud 1963, Paasche, personlig med
delelse). 



De coccolith-kledte cellene betegnes kort C-celler (Paasche & 
Klaveness 1970). 

b. Den nakne cellen 

Cellene er av samme stØrrelse som den coccolith-kledte cellen. 

Fig. 5 viser stØrrelsesfordelingen i en kolbekultur holdt under 

de samme forhold som C-cellene for målinger (se også Paasche 

& Klaveness 1970, som oppgir data for nakne og coccolithkledte 

celler dyrket i semikontinuerlig kulturer). 

Den indre bygningen av nakne celler er også svært lik C-cellenes 

(fig. 6, 7). De samme organellene finnes, den synlige for

skjellen ligger i utformingen av vakuolen der coccolithen 

skulle vært produsert (fig. 6b). Vakuolen utvikles tilsyne

latende ikke i så stor grad som i C-cellene. 

Den nakne celletypen er aldri observert med flagelIer. 

Nakne celler betegnes i korthet N-celler (Paasche & Klaveness 

1970, Klaveness & Paasche 1971). 

c. Den skjellbærende cellen. 

Denne celletypen skiller seg fra de to andre på flere vesent

lige punkter. Cellene er vanligvis nærmest kuleformet, men 

formvariasjonen er relativt stor (fig. 11). StØrrelsesfor
delingen av cellene i en kolbekultur fremgår av fig. 8. 

Cellene kan ha to flagelIer som er like lange, inntil 2 

ganger cellens diameter i lengde (fig. 9). I lysmikroskopet 

syntes flagelIene å være forholdsvis stive med et tynnere hår 

i enden. Under svØmmingen er flage Il ene rettet bakover, de 

beveges heterodynamisk. Cellen beveger seg da med vinglende 

bevegelser. 
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Figur 6. a) Nakne celler (N-celler) i optisk snitt. Kloroplastene og 
chrysolaminarin-blære n (pil) er tydelig i mange cell er. X 2450. 
b) Snitt av N-celle, omtrent ekvatorialt. Bildet viser de indre orga
neller: kjerne (N), kloroplaster (K) med pyrenoide (P), golgi-apparat 
(G), Mitokondrier (M) og en blære av chrysolaminarin (Ch). Videre 
synes det coccolithdannende apparat (CA), som her ikke kan danne cocco
lither. X 21 300 (C1262). 

Figur 7. Et snitt aven naken celle (N-celle), skjematisk fremstilt. 
Bare en kloroplast (K) er tegnet. I cellen finnes en kjerne (N) med 
nukleolus (Nu), mitokondrier (M), golgi-apparat (G) og et degenerert 
coccolithdannende apparat (CA). I tillegg er litt av det endoplasma
tiske retikulum (ER) og noen ribosomer (Ri) tegnet. Ch betegner en 
chrysolaminarinblære. Utvendig er cellen bare omgitt av et hylster (H). 
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Figur 8. Fordelingen av celles t c'l"rel scne i en l{ lb elrultur av det 
skj ellbærel1.de isola tet 92. Absci3senksen angir celle.n. s di e.meter , 
o rdinata .sen angir den r e latlve fr kvens av celler- i tver stØrrel-· 
sesklasse . 100 celler ble D~lt. Middelverdi med staD~arraTTil: 
4,1 ± 0$5 JAm" 
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Figur 9. a) Skjellbærende celler (S-celler) i optisk snitt. X 2450. 
b) Celle med flageIler. Cellen er fiksert med Lugols lØsning. Lys
mikrografi, X 3000. c) Celle med flageller, elektronmikrografi. Merk 
total mangel på haptonema. X 4600. d) Snitt av S-celle. Ytterst skjell 
(piler). Inne i cellen kjerne (N), kloroplaster (K) med pyrenoid (P), 
golgi-apparat (G) og X-body (X). X 19 000 (C2293). 

Figur 10. Et tenkt snitt gjennom en skjellbærende celle. Ytterst har 
cellen et lag organiske skjell (S), innenfor disse et hylster (H). To 
nakne flagelIer (F) har sitt utspring i centriolene (Ce), i nærheten 
finnes også ofte en flagell-rot (Fr). Spesielt for denne celletypen 
er X-body (X). Golgi-apparatet (G) er her tegnet som "peculiar". For 
de andre organellene, se tegnforklaring side viii. 



Cell sll kaster flagelIene svært lett. :8en minste mekaniske på

kjenning medfØrer at cellen slipper begge flagelIene helt 

plutselig. Bevegelsen stopper da brått, cellen synker langsomt 

mot bunnen, mens de to flagelIene driver vekk. 

I tykke preparater, for eksempel i et tellekammer, kan cellene 

svØmme relativt lenge. Når forholdene etter hvert blir ugun

stige, kan cellen legge seg ned på bunnen og bØye de to fla

geIlene fremover som vist 1 fig. llg. I mange tilfelle kunne 

cellene bli liggende slik en tid med vibrerende flagelIer. 

Etter hvert så det ut som om flagelIene lØsnet, enten en av 

gangen eller begge samtidig. FlagelIene rettet seg ut idet 

de lØsnet helt fra cellen. 

Ved studium av denne celletypen i synkrone kulturer, ble det 

klart at cellene trekker inne flagelIene fØr celledelingen 

finner sted. Etter celledelingen (unntaksvis fØr avsnØringen 

er avsluttet) utvikles nye flagelIer. 

Plasseringen av de indre organeller er som i C- og N-cellene 

(fig. 9, 10). Coccolithvakuolen mangler dog fullstendig hos 

denne celletypen. Ofte har cellene en spesiell vakuole med 

et krystall-lignende innhold plassert diametralt ovenfor fla

geIl-polen (fig. 9d, 10). Vakuolen med innhold er blitt be

tegnet som X-body (Wilbur & Watabe 1963). 

Særpreget for celletypen, de organiske skjellene, kom tydelig 

frem i snitt (fig. 9d). Det var ikke mulig å se skjellene i 

lysmikroskopet. 

Skjellbærende celler betegnes S-celler (Klaveness & Paasche 

1971) . 
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d. Andre celletyper 

Nakne amØboide celler (fig. 12) beskrevet av Braarud (1963) 

ble observert i rene kulturer av C-, N- eller S-celler. 

Cellene kunne være inntil 10 ~m lange og av varierende bredde. 

Det kunne være enten to eller fire kloroplaster. Eventuelle 
chrysolaminarin-blærer var gjerne plassert nær forenden . I 

amØboide svermere fra S-celler fantes ofte X-body, plassert 

sidestillet nær forenden (fig. 12 g,h). 

Etter en tid falt de amØboide svermere til ro, de rundet seg 

av og kunne gå over i deling. Det var ikke mulig å avgjØre 

om alle amØboide svermere representerte en celle i et tidlig 

delingsstadium. 

Eggformede nakne celler (stadium d i Braarud 1963) kunne 

dannes fra en bevegelig amØboid celle. Lignende celler ble 

også funnet i S- og N-kulturer som tidlige delingsstadier av 

ikke-amØboide celler. De eggformede cellene hadde da gjerne 

fire kloroplaster. Nettopp delte S- eller N-celler kan også 

være eggformede. 

I gamle kulturer fantes nå og da celler som skilte seg fra 

de andre ved sin stØrrelse, diameteren kunne være inntil det 

dobbelte av vanlige celler (fig. l2a). I mange tilfelle syntes 

kjempecellene å være rent patologiske former, da innholdet 

syntes å gå i opplØsning. I andre tilfelle hadde celleinn

holdet et friskt utseende, dog ofte mer diffust enn i en van

lig celle. Kjempeceller ble aldri funnet med coccolither. 

Coccolith-kledte celler med flagelIer ble som nevnt ikke 

funnet i lØpet av undersØkelsesperioden. 
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igur Il. Formvariasjon hos S-celler. a-f) Cellene slik de kan se ut 
kultur. a represent e r e r den normale typen. g) Cell e som har lagt seg 

ed. FlagelIene er bØyet fremover. h) Celle i det Øyeblikk den slippe r 
lagelIene. FlagelIene retter seg da ut. 

a 
e 

b 9 h 

'igur 12. Avvikende celleformer. a) Kjempecelle i kultur av N-celler. 
:ammenlign stØrrelsen med de normale cellene i bakgrunnen. X 2050. 
,) SvØmmende amØboid celle, X 2450. c"f) AmØboide celler gjengitt etter 
:- eller N-cellekulturer. g-h) AmØpoiqe qeller fra S-cellekulturer. 
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n. StruKturer utenfor cellemembranen 

a. Coccolither 
Coccolither fra F6l-isolatet og G-stammen stemmer morfologisk 

godt overens med det som er funnet i tidligere undersØkelser 

over coccolithmorfologien hos CoccoZithuB hU%Zeyi (Braarud 

& Nordli 1952, Braarud et al. 1952, Watabe & Wilbur 1966 , 

Watabe 1967). Under de konstante dyrkningsforhold som ble 

benyttet, viste coccolithene liten morfologisk variasjon 

(se Mclntyre & Be 1967, Watabe & Wilbur 1966). Antallet av 

prolifikasjoner falt i den Øvre del av det tidligere angitte 

området (Braarud et al. 1952, Kamptner 1956, Wilbur & Watabe 

1963, Watabe & Wilbur 1966), oftest mellom 35 og 40 (fig. l3a). 

Ved snitting av ekstra-cellulære coccolither, både kalsifi

serte og dekalsifiserte, var det ikke mulig å påvise med 

sikkerhet et vel definert organisk skjell som bunnplate under 

coccolithen. Den organiske matrix omkring coccolithene va r 

alltid tydelig i snittene. 

Heller ikke ved skyggelegging av coccolither kunne et organisk 

skjell påvises. Det er klart a t bunnen i s entralsylinderen 
er dekket aven membran, men dette behØver ikke være et skjell. 

i 
Da et isolat av 92-stammen ble holdt i semi-koninuerlig kultur , 

opptrådte flere ganger en spontan coccolith-dannelse hos noen 

få av cellene (1-5% av cellene kunne være coccolith-kledte). 

En stor del av de coccolith-produserende cellene laget mis

dannede eller ufullstendige coccolither (fig. l3b, l4a, b). 

Variasjonen var langt større enn det som kunne tilskrives 

normal Økologisk betinget variasjon (Watabe & Wilbur 1966, 

Mclntyre & Be 1967). 

Gaarder (personlig meddelelse) og muligens Braarud et al. (1952) 

har tidligere observert tilsvarende store variasjoner i ut

formingen av coccolithene hos arten. Øde l agte e l l er ikke 

komplette coccolither er også observert i el l ers normale 

) 
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Figur 13. Coccolither. a) Normal coccolith. X 27 200 (C 773). 
b) Coccolith fra coccolithkledt celle som oppsto spontant i kultur 
av S-celler (92-stammen). X 24 000 (C 2373). 

a 

Figur 14. a) Coccolith fra coccolithkledt celle som oppsto spontant 
i kultur av S-celler (92-isolatet). X 40 500 (C 2365). b) Hel celle 
fra samme kultur. Coccolithene består av store, uregelmessige kry
staller. X la 700 (C 2366). 
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kulturer av CoccoZithus peZagicus (Mant on & Leedale 1969). 

Disse forfatterne ga suboptimale vekstbetingelser skylden 

for variasjonen. 

Dersom de antatte suboptimale .vekstbetingelser kan gi lignende 

morfologiske forandringer hos arter i sitt naturlige miljØ, 

er det grunn til å sette nok et spØrsmålstegn ved taksonomi 

basert alene på coccolithenes morfologi. 

b. Organiske skjell 

Skjellene hos S-cellene ligger taklagt i et enkelt lag omkring 

cellen (fig. ISa, b). De er sannsynligvis festet til celle-

overflaten med en substans som ikke kommer til syne på snitt 

(analogt med "Schleim" hos Synura 

Deichgr21ber 1969), "mucilage" hos 

phyceal (Leadbeater & Manton 1969) 
~ 

phyceae) (Manton & Harris 1966». 

~ 
(Chrysophyce~ (Schnepf & 
ChrysochromuZina (Hapto

og SphaZeromantis (Chryso

Skjellene sitter godt 

festet, de falt ikke av ved tØrking av cellene på en grid. 

For å få frem skjellene, måtte lØse cellevegger i sterkt 

bakterieinfiserte kulturer benyttes til formålet. Skjellenes 

struktur ble antageligvis ikke forandret av dette, men sub

stansen som dekket over skjellene og bandt dem sammen forsvant 

delvis. 

De organiske skjellene hos CoccoZithus huxZeyi er ovale eller 

elliptiske (fig. l6a, c) og måler ca. 0,3 x 0,4 ~m (se fig. 

17). Skjellet er inndelt i fire soner, innenfor hver sone 

går parallelle ribber ut mot skjellets kant (fig. l6a, b; 

fig. 17). I skyggelagte preparater kan det se ut som skjel

lene har en liten forhØyning langs kanten. Denne kan ikke 

påvises i snitt, så skjellene må betegnes som "rimless" etter 

den engelske terminologi. 

Skjellene ser morfologisk like ut fra begge sider, et særtrekk 

som CoccoZithu8 huxZeyi deler med noen få andre haptophyceer 

(f.eks. ChrysochromuZina strobiZu8 (Leadbeater & Manton 1969»). 
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'igur 15. a) Randen av S-celle i snitt. Skjellene (S) er tydelig 
:aklagte. X 52 800 (C 1617). b) Skyggelagt hylster av S-celle. 
:lumper av et ukjent materiale (pektinlignende?) dekker de fleste 

-:kjellene. X 61 400 (D 306). 

~igur 16. a) Tangentielt snitt av to skjell. X 67 oo~ (8 1147). 
) Tangentielt snitt av et skjell, bildet viser den sentrale delen 
lV skjellet. X 150 000 (8 1187). c) Skjell som er lØsnet fra hylsteret, 
;kyggelagte. X 45 400 (D 377). 

)enne forst ørrelsen er ikke korrekt . BØr være ca. 90 000 X. 
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FleI'-:allet av de undersØkte arter innen Haptophyceae ha r 

dorsiventrale skjell. 

De organiske skjellene hos CoccoZithus huxZeyi kan antas å 

bestå av cellulosefibriller, i likhet med det som er påvist 

i skjellene hos PZeurochrysis scherffeZii E.G. Pringsh. 

(Haptophyceae) (Brown 1969, Brown et al. 1969, Brown et al. 

1970, Franke & Brown 1971). 

En cytokjemisk reaksjon under lysmikroskopet (etter Gerlach 

1969) ga ingen indikasjon på at cellulose kunne finnes i 

hylsteret hos noen av celleformene hos CoccoZithus huxZeyi. 

c. Hylster 

Utenpå cellene finnes hos C-, N- og S-celler et lag av orga

nisk substans som lar seg farge med alcian-blått. Reaksjonen 

tyder på nærvær av sure mucopolysaccharider (pektiner) 

(Culling 1963, Gerlach 1969). Laget er vanligvis lite iØyne

fallende uten forutgående farging. Unntaksvis er det funnet 

celler i naturlige populasjoner med en svært tykk "vegg" 

under coccolithlaget (fig. l8b). Pektinlaget er antagelig 

abnormt sterkt utviklet i disse cellene. 

I gamle kulturer finnes ofte tomme og sprukne hylstre som lar 

seg farge med de nevnte fargestoffer (fig. l8a, d). 

Hos haptophyceer finnes ofte organisk materiale i en eller annen 

annen form umiddelbart utenfor plasmalemma (f.eks. litubular 

material" hos CoccoZithus peZagicus og Hymenomonas-arter 

(Manton & Leedale 1969, Manton & Peterfi 1969), noe som 

ligner et hylster hos svermere og svØmmende celler av 

Hymenomonas carterae (avbildet men ikke kommentert av Lead

beater 1970), et lag som lar seg påvise med rutheniumrØdt 

hos ChrysochromuZina chiton (Parke, Manton & Clarke 1958), 
I 

"skin" hos ChrystaZZoZithus hyaZinus (Manton & Leedale 1963». 

Et problem er at det hittil ikke finnes et godt navn på slike 
/ 
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igur 17. Tegning av et organisk skjell, skj ematisert. a) Rekonstruk
jon baser~ på skYEg e lagt og snittet materiale. De langsgående ribbe ne 
lå skjellet behØver nØdvendigvis ikke være parallelle med skj e llets 
.engste akse. b) Et skjell slik det kan se ut i snitt langs den kort
!ste aksen. c) Et skjell slik det kan se ut i snitt langs den lengste 
~sen. 

I 
H 

a b 

c d 

figur 18. a)Lysmikrografi som viser C-cellene med utklemt innhold. 
Hylsteret (H) er synlig. X 2100. b) C-celle med spesielt tykt hylster, 
~ 1700 (foto J. Throndsen. Materiale fra det Karibiske hav). c) S-
celle med Alcian-farget hylster. En papill (pil) er ofte synlig etter 
f arging. X 2600. d) Hylster fra S-celle farget med A1cian-blått, X 2600. 
e ) Tverrsnitt aven N-ce11es perifere del med hylster (H). Pilen peker 
på plasmalemma. X 94 500 (C 1263). f) Skyggelagt hylster av C-celle. 
Sammenlign med figur 15 b. X 45 600 (C 2194). 
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strukturer utenfor cellemembranen hos r0presentanter for 

klassen. Problemet har hittil vært omgått ved anvendelse 

av mindre presise uttrykk (!IcelI coating", "celI covering", 

"body covering", "celI surface", "tubular materiale", lIskin") 

eller ved subjektive utvidelser av begrepsinnholdet i allerede 

etablerte betegnelser ("celI membrane!l, IIbody membrane"). 

Jeg har valgt å bruke betegnelsen hyZstep på denne ytre 

strukturen hos CoaaoZithus huxZeyi. 

Hos Coaaolithus huxZeyi er hylsteret omkring 15-50 nm tykt, 

slik det fremtrer etter fiksering og farging i elektronmikro

skopet. Det synes å være delt i tre tydelige sjikt: et ytre 

lag med struktur som en membran, et tykt midtre lag, diffust 

uten spesiell struktur, og et skarpt avgrenset indre lag. 

Hylsteret er adskilt fra cellen ved et elektrontransparent 

lag av varierende bredde (fig. l8e). 

Isolerte hylstere fra C- eller N-celler viser ingen spesiell 

ytre struktur i skyggelagte totalpreparater (fig. ISf). 

Hylstre fra S-celler, behandlet på samme måte, er dekket av 

organiske skjell, tydelig taklagte (fig. l5b). 

Det ytre hylsteret hos CoaaoZithus huxZeyi skiller seg vesent

lig fra de ytre strukturer hos Hymenomonas og CoaaoZithus 

peZagiaus (Manton & Leedale 1969, Manton & Peterfi 1969). 

Hos de sistnevnte finnes et lag av materiale med et frynset 

eller opptrevIet utseende, det såkalte "columnar deposit", 

utenfor cellemembranen. Materialet er ikke forenet i en 

tilsynelatende fast struktur som hos CoaaoZithus huxleyi, 

men er aven lØsere struktur da det fØlger cellemembranen 

i alle dens innbuktninger. 

På tross av de morfologiske forskjeller anser jeg "columnar 

deposit" for å være homologt med hylsteret hos CoccoZ,ithus 

huxZeyi. Det kan tenkes at den morfologiske forskjellen 

ble noe mindre dersom alle artene fikk identisk behandling 

under prepareringen for elektronmikroskopi. 
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Det ytre hylsteret hos Diaaronema vZkianum Prauser (Hapto

phyceae, Isochrysidales) (Pournier 1969) skiller seg lite 

fra det samme hos CoccoZithus huæZeyi (jfr. Parke & Dixon 

1968, p. 805 notat 4). 

Ill. Flagellapparatet 

a. PlagelIer 

Kun den skjellbærende cellen av CoccoZithus huæZeyi synes å 

ha evnen til å utvikle flagelIer. 

De to flagelIene er helt like, uten mastigonemata, men med 
et tynt hår ytterst (fig. 9c, 19a). I tverrsnitt er flageIlene 

sirkulære, omtrent 200 nm i diameter. De er begrenset ytterst 

aven enhetsmembran som er kontinuerlig med plasmalemma. 

PlagelIen er innvendig bygget opp av et kompleks av tubulære 

fibriller (fig. 19b, c). Perifert i flageIlen finnes 9 doble 

fibriller, sentralt to enkle. Strukturen er i overensstemmelse 

med den som vanligvis finnes i cilier og flageller hos euka

ryotiske celler (noen få unntak finnes i f.eks. flageIlen hos 

spermatozoider hos Lithodesmium (Bacillariophycea)(Manton & 
von Stosch 1966), se også Satir 1965). 

De to sentrale filamentene i flagelIen stopper ved cellens 

overflate. Kun de perifere doble filamentene fortsetter inn 

til centriolen (fig. 19d) (også betegnet som flagell-basis, 
basal-legeme, kinetosom, blepharoplast, m.m. Jeg følger i 

dette tilfellet Pulton (1971) som definerer centriolen ut 

fra rent strukturelle kriterier). 

Centriolen har en svært karakteristisk struktur. I tverrsnitt 

synes den å bestå av 9 grupper av fibriller, hver gruppe 

bestående av tre enkeltfibriller som ikke kan adskilles i 

elektronmikroskopet. I lengdesnitt ser centriolen ut som et 

kort sylindrisk legeme. 
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Figur 19. a) Hel S-celle med flagelIer. Merk at flagelIene er tynnere 
ytterst. Trådene fra flagelIene må være en artefakt. X 7900 (D 304). 
b) Tverrsnitt av flagelIene like under celleoverflaten. Alle fibrillene 
er ikke fullt utviklet. Intet tegn til haptonema. X 60 000 (C 638). 
c) Tverrsnitt av flagelI. Bare en sentral fibrill er utviklet, like
ledes bare en og en halv fibrill i hver av de perifere fibrillpar. Ut
buktningen på membranen skyldes antageligvis at flagelIen er snittet 
helt nede ved basis. X 68 000 (C 622). d) To centrioler (f~~gellbaser) 
inne i cellen. Pilen peker på en flagell-rot. X 76 000 (C r a326). 
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Finere struktur som er påvist i centriolen hos visse andre 

organismer (se Gibbons & Grimstone 1960, Manton 1963, Moser 

& Kreitner 1970) er ikke blitt påvist hos CoccoZithu8 huxZeyi 

under denne undersØkelsen. 

Når centriolene fungerer som basal-legeme for flagelIene, 

finnes ofte forskjellige slag av flagel1-rØtter etc. i 

forbindelse med disse (se Pite1ka 1969). CoccoZithus huxZeyi 

kan ha utviklede flagell-rØtter (fig. 19d), men de er ikke 

funnet å være aven slik utstrekning som hos f.eks. Hymeno

monas-arter (Manton & Leedale 1969, Manton & Peterfi 1969). 

Det har hittil ikke vært mulig å påvise centrioler i C- eller 

N-ce11er av CoccoZithu8 huxZeyi. I tykke snitt er centriolene 

vanskelige å se da kontrasten i elektronmikroskopet er mindre 

enn på de ferdige bildene. 

Manton & Leedale (1969) påviste typiske centrioler i den ikke

flagel1-bærende fasen av CoccoZithu8 peZagicus. Lignende 

forhold er å vente i CoccoZithu8 huxZeyi. 

FlagelIene hos CoccoZithu8 huxZeyi synes i noen snitt å ha 

den ene av fibrillene i hvert av de perifere fibrillparene 

ufullstendig utviklet (19b, c). Ufullstendig utviklede fi

briller fant også Dippe1 (1968) i centrioler som var under 

utvikling hos Paramaecium (Ciliata). 

Observasjonen kan muligens tolkes som utviklingsstadier av 

flagelIen hos CoccoZithus huxZeyi. 

b. Haptonema 

Betegnelsen haptonema ble introdusert av Parke, Manton & 
C1arke (1955) for en "tredje f1age11" hos visse organismer. 

På tross av at navnet indikerer et organel1 med hvilket cellen 

kan sette seg fast, synes haptonemaet i andre tilfelle å ha 

funksjoner som ennå ikke er forstått (Manton 1967a). 
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Et haptonema er ikke observert hos Coaaolithus hu~leyi. I 

motsetning til Coaaolithus peZagiau8 mangler Coaaplithu8 

huxleyi haptonema også i den bevegelige fasen. Heller ikke 

et tenkelig rudimentært haptonema (i form av intra-cellulære 

fibriller, f.eks.) er funnet. 

IV. Indre strukturer 

a. Plasmalemma 

Plasmalemma (celle-membranen, plasma-membranen) ble beskrevet 

av Robertson (1959). Etter osmiumfiksering synes plasmalemma 

å bestå av et ytre elektronspredende lag, et midtre elektron

transparent lag og et indre elektronspredende lag. 

~ 

Den egentlige plasmalemma hos Coaaolithus huxZeyi er ca. 7 nm 
/ 

tykk og har den nevnte tre-lagede struktur (se fig. 18e). 

Plasmalemma omgir hele cellen innenfor det ytre hylsteret. 

Det representerer også den ytterste synlige begrensning av 

flagelIene. 

I noen snitt synes plasmalemma hos Coaaolithus huxZeyi å 

være dekket av et tynt (ca. 10 nm), sterkt elektronspredende 

lag hvis mekaniske egenskaper er aven slik natur at det lar , 
seg adskille fra plasmalemma dersom denne krummer seg for 

sterkt. Dersom dette laget er en realitet og ikke en artefakt, 

burde det vært beskrevet som en del av cellens hylster. Med en 

bedre snitteteknikk burde lagets identitet kunne bringes på 

det rene. 

Plasmalemma hos Hymenomonas-arter og Coaaolithu8 peZagiaus 

er i snitt svært buktet og bØyet (Manton & Leedale 1969, 

Manton & Peterfi 1969), til forskjell fra Coaaolithus huxleyi. 

Det kan tolkes som om plasmalemma hos Coaaolithus huxleyi 

faktisk er stabilisert aven struktur i umiddelbar kontakt 

med denne. Men det er heller ikke usannsynlig at den for

skjellige behandlingen ved prepareringen kan være årsaken. 



b. GruD.lplasma 

I dette skrift er begrepet grunnplasma ment å omfatte det 

homogene plasma som blir tilbake når alle veldefinerte struk

turer og organeller synli~med elektronmikroskop utelukkes. 

Et slikt plasma kan alltid påvises i en celle (Frey-Wyss

ling & MUhlethaler 1965). 

Hos Coaaolithus huxleyi tar grunnplasmaet opp noe Os04 ved 

fikseringen, og det lar seg sannsynligvis "farge" svakt. På 

vanlige snitt er det vanskelig å skjelne noen spesiell struk

tur på grunn av de forstyrrende ribosomerle. På spesielt tynne 

snitt er det mulig å se fibrillære strukturer, utydelige, ikke 

særlig godt avgrenset. Det er sannsynlig at proteiner vil 

fremtre på denne måten etter denaturering (som en fiksering 

er). 

c. Cytoplasmatiske ribosomer 

I snitt av Coaaolithus huxleyi fremtrer ribosomene som mØrke, 

vel avgrensede partikler i grunnplasmaet (se f.eks. fig. 20a, 

d). Ribosomene er runde eller avlange, ca. 24-26 nm i dia

meter. 

Ribosomene finnes også bundet til det endoplasmatiske reti

kulum. 

For generelle detaljer om struktur og funksjon, se de Man & 
Noorduyn (1969). 

d. Det endoplasmatiske retikulum 

Fra biokjemisk synsvinkel er det endoplasmatiske retikulum 

svært komplisert. For en generell oversikt, se Goldblatt 

(1969). 

I tillegg til andre funksjoner synes ER å være av betydning 

ved morfogenesen av spesielle skulpturerte detaljer hos 

planter, så som silplater (Esau & Cronshaw 1968), exine på 
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pollenkorn (Skvarla & Larson 1966), silicifiserte skall hos 

chrysophyceer (Schnepf & Deichgraber 1969). 

Manton (1968a) antok at ER kunne ha en funksjon ved fri

gjØrelsen av de intracellulære organiske skjellene hos 

Pyramimonas (Prasinophyceae), og videre er det påvist at det 

endoplasmatiske retikulum utgjør en vesentlig str~ktur i hap

tonema hos Prymnesium og Chrysochromulina (Manton 1968b). 

Det endoplasmatiske retikulum hos Coccolithus huxleyi viser 

seg som tubulære strukturer l cytoplasmaet (se fig. 3d, 2la, 

22a, 29). Det synes ofte å være av den ribosomkledte typen 

(Ilrough ER /1), der ribosomene er plassert mer eller mindre 

regelmessig i tilknytning til membranene. Ofte finnes også 

ER-cisterner uten ribosomer ("smooth ER"), men av mer begren

set utstrekning. 

Manton & Leedale (1961) påviste en forbindelse mellom kjerne

membranen og den ytre kloroplastmembranen i Chrysochromulina 

minor. Gibbs (1962b) viste at tilsvarende membraner var 

homologe med endoplasmatisk retikulum. 

De samme forhold finnes hos CoccolithuB huxleyi (fig. 3d, 20a, 

24). Klorop1astmembranen og kjernemembranen er forbundet Vla 

et felles membransystem, det endoplasmatiske retikulum. Dette 

er svært vanlig innenfor divisjonen Chromophyta, idet det er 

vist hos representanter for Chrysophyceae (Gibbs 1962b, Manton 

& Harris 1966, Sch epf & Deichgraber 1969, Belcher 1969, 

Throndsen 1971), ysq phyceae (Gibbs 1962, Lucas 1970, Wehr- I( 
meyer 1970), Haptophyceae (Manton 1964a, Manton 1966a, / ~) 
Fournier 1969), Xanthophyceae sensu Hibberd & Leedale (1970) 

(Falk 1967, Falk & Kleinig 1968), Bacillariophyceae(Drum & 
Pankratz 1964) og Phaeophyceae (Bouck 1965, Evans 1966). 

Forbindelse mellorr. kj ernemembranen og den ytre k1orop1astrnem

branen er dog ikke vist hos Dinophyceae (Massalski & Leedale 

1969). 
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Hos CoaaoZithuB huxZeyi finnes i mange snitt en ring av 

endoplasmatisk retikulum i nærheten av coccolithvakuolen 

i C-cellene (fig. 29). En eventuell funksjon ve9 coccolith

dannelsen er ikke utenkelig. 

e. Cellekjernen 

Cellekjernen hos CoaaoZithuB huxZeyi er vanskelig å se i lys

mikroskopet i den levende cellen. I et tilfelle ble fargede 

kjerner (ikke dehydrerte) målt i to av celletypene. I C

cellene målte kjernene 2.1 ~m i diameter i gjennomsnitt av 

20 celler, i S-cellene bare ca. 1.4 ~m i diameter. Celle

stØrrelsen ble ikke målt samtidig. 

Kjernen er oftest plassert ganske sentralt i cellen, den kan 

være noe forskjØvet hvis cellen har en stor chrysoseblære 

(se f.eks. fig. 27c). 

Kjernemembranen har den vanlige doble struktur (fig. 20a, d): 

to enhetsmembraner som omgir det perinukleære rom. Kjerne

porene (fig. 20d) er ca. 100 nm i diameter, og synes ikke å 

ha noen spesiell struktur inni. Se Stevens & Andre (1969) 

for en generell redegjØrelse for kjernemembranens struktur 

og funksjon. 

Interfasekjernen fremtrer etter farging i lysmikroskopet som 

grovt retikul~rt, ofte svært ujevnt. Det fargbare materialet 

er gjerne konsentrert langs kjernens periferi med forgreninger 

inne mot kjernens centrum x • Dette fremtrer tydelig på elek

tronmikrografier (fig. 20a), der de mØrkeste partiene i kjernen 

representerer det fargbare kromatinet. Fig. 20d viser at 

kromatinet ikke konsentreres innenfor kjerneporene. 

Denne struktur av interfasekjernen betegnes i den klassiske 

cytologi som en prokromosomaZ struktur, kjernen som en 

prokromosomaZ kjerne. De sterkt fargbare områdene antas å 

være heteropyknotiske kromosomer, dvs. kromosomer eller deler 

av slike som ikke har undergått fullstendig deorganisering 

x(fig. 20 b,c) 



Figur 20. a) Interfasekj.erne i C-celle. Kromatinet er konsentrert langs 
randen av kjernen, med "fingre" inn imot den sentrale delen. Nukleolus 
(Nu) er synlig. Pilen (Øverst) peker på en forbindelse mellom kjerne
membranen og kloroplastmembranen. Merk også de mange ribosomer i cyto
plasmaet utenfor kjernen. X 38 600 (C 1507). b) Lysmikrografi av inter
fasekjerne hos C-celle. De sterkt fargbare områdene (kromosentra) 
burde kunne skjelnes på bildet. Ca. X 3000. c) Lysmikrografi av inter
fasekjernen hos S-celle. I dette tilfellet er det fargbare materialet 
hovedsakelig samlet perifert i kjernen. Ca. X 3000. d) Den perifere 
del av kjernen. Pilene peker på porer i kjernemembranen. X 46 800 (C1202) . 
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ved inngangen til interfasen. De sterkt fargbare områdene 

i interfasekjernen kalles for kromosentra (Schussnig 1953), 

Prokromosomale kjerner er vanlige i mange planter og dyr 

(Lafontaine & Lord 1969). 

Foruten CoeeoZithus huxZeyi har antageligvis også Hymenomonas 

sp. prochromosomal interfasekjerne (en slutning jeg har trukket 

på grunnlag aven diskusjon med Dr.B.S. C. Leadbeater om 

kjernen i Hymenomonas) Schwartz (1932) fant lignende inter

fasestrukturer i Ochrosphaera neapoZitana (Haptophyceae) 

(Schwartz (1932) p. 445 og p. 446, fig. 4a). CoeeoZithu8 

peZagieus og artens bevegelige fase, CrY8taZZoZithus hyaZinus, 

har en mer fin-retikulert interfasekjerne (egne undersØkelser). 

Dette representerer en mellomting mellom de to ekstreme inter-
" 

fasekjerne-typene i den klassiske cytologi: den prochromo-

somale kjerne og den retikulerte kjerne (Lafontaine & Lord 

1969) . 

Som taksonomisk kriterium har interfasekjernen verdi kun hos 

Dinophyceae og Euglenophyceae der kromosomene forblir fullt 

kondenserte i interfasen. Schussnig (1953) påpeker dog at 

interfasekjernen kan være konstant innenfor en art eller 

endog større artsgrupper. Det er fØlgelig ikke utelukket 

at et grundigere kjennskap til kjernestrukturen innenfor 

andre artsgrupper også kan ha taksonomisk verdi, kanskje på 

slekts- og artsnivå. Som eksempel kan nevnes at innenfor 

slekten Cystoseira (Phaeophyceae) finnes tydelige artsfor

skjeller i kjernestrukturen (Roberts 1966. Se også Delays 

(1947, 1948) utmerkede arbeid over interfasekjerner hos 

hØyere planter). 

Nukleolus (fig. 20a) hos CoeeoZithus huxZeyi lar seg ikke 

"farge" like lett som kroma tin for elektronmikroskopi , den 

fremtrer fØlgelig noe svakere. Nukleolus er rund og opptar 

omtrent 1/3 av kjernens diameter. Strukturen er granulær

fibrillær. De intranukleolære granuli ligner morfologisk 
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på ribosomer; oppfatningen blant cellebiologer er at nukleolus 

er involvert i syntese av cytoplasmatiske ribosomer eller 

deres forgjengere ("precursors") (se Perry 1969). Nukleolus 

synes å forsvinne fØr celledelingen hos CoaaoZithus huxZeyi. 

Den gjenværende "struktur" i kjernen, kalt nukleoplasma (eller 

karyolyrnfe) farges lite. Strukturen er vanskelig å karakteri

sere morfologisk. 

f. Golgi-apparatet 

Golgi-apparatet i planter antas å være involvert i syntese av 

pektiner, slim, hemicellulose (Favard 1969, Northcote 1971) 

og cellulose (Brown et al. 1969, 1970). Mineralisering kan 

finne sted i cisterner med tydelig golgi-opprinnelse (Hymeno

monas-arter (Manton & Leedale 1969, Manton & Peterfi 1969». 

Trichocyster hos dinoflagellater dannes fra golgi-apparatet 
(Leadbeater & Dodge 1966), likeledes pulserende vakuoler hos 

VaauoZaria viresaens (Rhaphidophyceae) (Schnepf 1966). 

Golgi-apparatets karakteristiske morfologi gjør det lett kjen

nelig på elektronmikrofotografier (fig. 3d, 6b, 9d, 2la, b, 

22a, b). I tverrsnitt synes organellet å bestå aven stabel 

av avflatede blærer (cisterner) avgrenset av glatte membraner. 

Stabelen kan være tydelig dorsiventral, 1 den ene enden kan 

blærene være smale med et lite volum, i den andre enden kan 

blærene være større. 

Uten å kunne vise dette tydelig hos CoaaoZithus huxZeyi~ antas 

~olgi-apparatet også her å bli dannet på en tilsvarende måte 

som det er vist hos andre nærstående organismer. 

Golgi-apparatet finnes ofte i nærheten av kjernemembranen eller 

en utlØper fra denne (se fig. 3d, 2la, 22a), også kalt "arnplexus" 

(Lang 1963). Perifert avsnØres blærer fra utlØperen, evt. 

kjernemembranen, som fusjonerer med gol gi-apparatets proksimale 

side ("forming face"). 
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Bilder som støtter opp om denne hypotesen er vist blant annet 

fra ChrysoahromuZina (Manton 1966a, 19G7a), Prymnesium 

(Manton 1966b), PZeuroahrysis (Brown et al. 1969) (alle hapto

phyceer) og ApedineZZa (Chrysophyceae) (Throndsen 1971). 

Massalski & Leedale (1969) diskuterer disse forhold videre. 

I golgi-apparatets distale ende avsnØres blærer qV forskjellig 

type. De vanligste blærer er glatte, av varierende stØrrelse 

og kan være mer eller mindre irregulært avrundet (fig. 22a). 

Innholdet er kornet eller fibri11ært, det kan i mange tilfelle 

ligne innholdet i coccolithvakuolen. Blærene finnes også ofte 

i nærheten av denne (fig. 22a). 

Fig. 22b viser en annen type av blær~r som avsnØres perifert 

fra golgi-apparatet. Alle er omtrent av samme stØrrelse og 

omgitt av et materiale som gir blærene et utydelig omriss. 

I litteraturen finnes flere navn på denne type blærer ("coated 

vesic1es" (Roth & Porter 1964), "hairy vesicles ll (Manton 1964b, 

1967a), lI a1veolar vesic1es" (Leedale et al. 1965), IIMikro

vesikel ll (Sieves 1965». 

Manton (1966b) gir en oversikt over " coated vesic1es ll mulige 

funksjoner hos forskjellige organismer. Av spesiell interesse 

er Schnepf & Deichgrabers (1969) observasjoner over "coated 

vesicles ll som en mulig transportforbindelse mellom gol gi

apparatet og vakuolen der kiselskjell blir dannet i Synura 

(Chrysophyceae) . 

I CoaaoZithus huxZeyi synes II coated vesic1es" iJrJ<:e å ha noen 

spesiell tilknytning til cocco1ithvakuolen, derimot kan 

figurene ofte tolkes som en sekvens av "coated vesicles" på 

vei ut mot cellens ytre (fig. 22b). Hos denne arten synes 

en transport av materiale til det ytre hylsteret å være en 

sannsynlig funksjon for "coated vesicles". 
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Figur 21. a) Golgi-apparatet slik det normalt ser ut. Nederst til hØyre 
endoplasmatisk retikulum (ER). Dette antas å avsnØre blærer (piler) 
som fusjonerer med eller danner den proksimale golgi-vesikelen. X 63200 
(C 1390). b) Golgi-apparatet med "peculiar" struktur. De utvidede om
rådene i vesiklene antas å være sentre for spesielle aktiviteter. 
X 63 200 (C 1551). 

Figur 22. a) Golgi-apparat omgitt av mange blærer. Pilen peker på blære 
i ferd med å snØres av fra en golgi-vesikel. Noen av blærene antas å 
fusjonere med coccolithvakuolen (Cv). X 79 000 (C 1552). b) Golgi-appa
rat og "coated vesicles" (piler). Det ser ut som om disse beveger seg 
mot cellens overflate. X 38 200 (C 625). 



En tredje type av blærer med opprinnelse i gol gi-apparatet 

er slike der organiske skjell blir produsert (i S-cellen). 

Prosessen skiller seg sannsynligvis ikke ut fra den samme hos 

andre chryso- og haptophyceer (se Mantons studier over emnet, 

f.eks. Manton & Leedale 1961a, Manton & Parke 1962, Manton 

& Harris 1966, Manton 1967a, b, Manton & Leedale 1969, Manton 

& Peterfi 1969). 

I noen tilfelle kan golgi-apparatet anta en spesiell, karakter

istisk struktur. De sentrale cisternene i stabelen kan være 

sterkt utvidet på midten med et tykt lag av elektronspredende 

materiale på innsiden (fig. 21b). En lignende struktur ble 

opprinnelig beskrevet som "peculiar golgi structure" (Parke, 

Manton & Clarke 1959), den er siden funnet i de fleste skjell

produserende haptophyceer. Manton (1967a) antok at strukturen 

kunne betegnes som diagnostisk for klassen Haptophyceae. 

"Peculiar golgi" er funnet både i C- og S-celler. Manton 

(1967a) påpekte at det ikke nØdvendigvis behØvde å være en 

sammenheng mellom "peculiar golgi" og produksjonen av skjell. 

Brown et al. (1970a) antok at polymerisasjonen av glucose

monomerer til cellulose skjedde i de utvidede cisterner av 

golgi-apparatet hos PZeuroahrysis. 

Hos CoaaoZithus huxZeyi (S-cellen) var det ikke mulig å skille 

mellom alle de stadier i skjellproduksjonen som Brown et al. 

(1970) beskrev. I det hele tatt viste det seg vanskelig å 

påvise intracellulære skjell hos arten. Dette kunne skyldes 

at fikseringen skjedde på feil tid i forhold til lys-mØrke

syklus (jfr. ChrysoahromuZina, se nedenfor), eller at arten 

produserer få skjell (S-cellene har bare et enkelt lag av 

skjell utenpå cellen). 

Ved fiksering senere i lysperioden Økte frekvensen av 

"peculiar golgi", intracellulære organiske skjell syntes også 
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å opptre sent i lysperioden. Produksjonen av skjell kan 

muligens skje syklisk hos Coooolithus huxleyi som lever under 

lysmØrke-sykler. Lignende forhold er vist hos Chrysoohromu

lina ohiton (Manton 1967a). 

Produksjonen av skjell er sikkert lysavhengig, som antatt hos 

Mesostigma (Loxophyceae ) (Manton & Ettl 1965). 

g. Mitokondrier 

Mitokondriene er sentrum for cellens åndingsprosesser: fett

syresyklus, trikarboksylsyresyklus og den oksydative fosfory

lering. Munn (1969), Borst (1969) og Robards (1970) gir gene

relle oversikter. 

Hos alger innenfor divisj o nen Chromophyta har mitokondriene 

vanligvis tubulære cristae (Throndsen 1971) (se fig. 23a). 

Coooolithus huxleyi har mitokondrier i overensstemmelse med 

dette. Mitokondriene kan være relativt lange, inntil 3 ~m 

er observert. Inne i mitokondriet finnes vanligvis et fint 

granulært materiale (se f.eks. fig. ISa). Unntaksvis er det 

mer åpne områder med fibrillært materiale som ligner på mito

kondrie-DNA (Nass, Nass & Afzelius 1965) (fig. 23b). Lignende 

mitokondrier er også funnet i Hymenomonas (Pienaar 1969) og 

Olisthodisous (Xanthophyceae) (Leadbeater 1969). 

Mitokondrier antas å kunne formere seg som selvstendige en

heter (Frey-Wyssling & MUhlethaler 1965). Dette kan skje ved 

et transversalt septurn (Manton 1961) eller ved konstriksjon 

(avsnØring) (Frey-Wyssling & Mlihletha1er 1965). 

Hos Coooolithus huxleyi fantes ofte mitokondrier som syntes 

å formere seg ved avsnØring. Mitokondrienes formering er 

et kontroversielt emne (se Baxter 1971). 
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a 

Figur 23. a) ForsØk på å fremstille en del av et mitokondr i 
"tredimensjonal" figur. Mitokondriet består ytterst aven glatt mem
bran, innenfor aven membran med tubulære innbuktninger. Denne type 
av mitokondrier finnes hos mange grupper av laverestående organismer. 
b) Mitokondrium med grovere og finere fibriller (DNA?) og en myelin
figur inni. X 13 200 (C 620). 

Figur 24. Kloroplast fra C-celle (snittet uten å være dekalsifisert 
på forhånd). På grunn av fiksering i hypotont medium er det endoplas
matiske retikulum deformert, derved fremgår tydelig at kloroplasten og 
kjernen har en felles ytre membran. Enkel pil peker på de to innerste 
membranene som omgir kloroplasten. Doble piler peker på områder med 
fibrillært innhold (DNA). Ellers finnes kloroplastlameller (Kl), Pyre
noid (P) og lipid-dråper (L). X 46 800 (C 382). 
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h. Kloroplaster 

De to kloroplastene hos CoccoZithus huxZeyi er avrundede 

parietale plater med en vakker gylden farge karakteristisk 

for mange chromofytter. 

Kloroplastene kan tenkes å være innesluttet i hver sin sekk 

av endoplasmatisk retikulum (dette fremgår best av tegningene 

fig. 4, 7 og fig. 10). Innenfor dette fØlger den egentlige 

avgrensningen av kloroplasten: to nye parallelt lØpende mem

braner (fig. 24, enkel pil)~ Hver membran er av samme tykkelse 

som de andre enhetsmembraner i cytoplasmaet (7-8 ~m), de er 

adskilt med et mellomrom av samme stØrrelsesorden. 

Kloroplastene er gjennomtrengt i lengderetningen av kloro

plastlameller (fig. 24). Hver lamell består av tre thyla

koider, unntaksvis over kortere strekninger av fire, to eller 

endog en enkel thylakoid. Hver thylakoid kan best sammen

lignes med en flat sekk, de to membranene omgir et elektron-
rv 

transparent rom ("loeulus", Weier 1962) med bredde 7-15 } fm. 

De enkelte thylakoidene innen en lamell er adskilt med et 

meget smalt rom, maksimalt omkring 7 nm bredt (fig. 25a, pil). 

Under de foreliggende omstendigheter er det umulig å uttale 

seg om de tre thylakoidene innen en lamell faktisk er adskilt 

hele veien eller om de berØrer hverandre punktvis. Wehrmeyer 

(1970) antydet muligheten av at thylakoider som ofte berØrte 

hverandre innenfor en lamell kunne være spesifikt for klassen 

Phaeophyceae innen Chromophyta (se evt. Massalski & Leedale 

1969 for videre diskusjon). 

Grupperingen av tre thylakoider i lamellen er det vanlige 

innenfor de fleste klasser i Chromophyta (Koch & Schnepf 1967) 

med unntak av Cryptophyceae (Wehrmeyer 1970) og noen represen

tanter innenfor Dinophyceae (Massalski & Leedale 1969). 
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Overganger av enkelte thylakoider fra en lamell til en annen 

er unntaksvis notert hos Coccolithus huxleyi. Lignende 

observasjoner er gjort på chrysophyceer av Belcher (1969) og 

Throndsen (1971). 

Coccolithus huxleyi mangler "girdle lamellae", et perifert 

lamellsystem som omfatter de mer sentrale lamellene der de 

ender mot kloroplastperiferien (se fig. 24). "G:i,rdle lamellae" 

mangler generelt hos Haptophyceae, men er vanlig innen Chryso

phyceae (Massalski & Leedale 1969). 

Imellom lamellene finnes osmiofile dråper, inntil 200 nm 

i diameter (fig. 24). De er svært vanlige i kloroplastene 

hos forskjellige alger, det antas at de er av lipid-natur. 

(Parke, Manton & Clarke 1958). Tilsvarende strukturer finnes 

også i kloroplastene hos hØyere planter, der de betegnes som 

plastoglobuli (se Lichtenthaler 1968 for en nærmere rede-

gj ØreIse ). 

Etter at Ris & Plaut (1962) påviste DNA-fibriller i kloro

plasten hos ChZamydomonas (Chlorophyceae), er lignende struk

turer senere funnet hos flere algegrupper (se Wehrmeyer (1970) 

for referanser). 

I CoccoZithus huxleyi kan tilsvarende elektrontransparente 

områder med fibrillær struktur være synlig perifert i kloro

plasten (fig. 24, 25a). Arten kan fØlgelig ha en ringformet 

genofor analogt med det som er funnet hos Ochromonas (Chryso

phyceae) (Slankis & Gibbs 1968) og SphaceZaria (Phaeophyceae) 

(Bisalputra & Bisalputra 1969). 

Gibbs (1967a, b) har vist at kloroplastgenoforen hos Ochromonas 

kan være sentrum for syntesen av kloroplast- og mitokondrie-RNA. 
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Ved sin intralamellære plassering viser pyrenoiden hos 

CoccoZithus huxZeyi (fig. 3d, 6b, 9d, 24, 26a) likheter 

med den samme struktur hos CoccoZithus peZagicus (Manton 

& Leedale 1969), hos visse ChrysochromuZina-arter (f.eks. 

ChrysochromuZina erioina (Manton & Leedale 1961c» og 

Prymnesium parvum (Manton 1964a). 

Pyrenoiden hos CoccoZithus huxZeyi er uregelmessig avrundet 

eller avlang av form. Den er oftest vel avgrenset fra kloro

plastens stroma ved et elektrontransparent område (se fig. 

25b, 26a). 

Inne i pyrenoiden finnes distinkte partikler ca. 8~lO nm 

i diameter, uregelmessig (fig. 25b) eller mer regelmessig 

(fig. 26a) fordelt. I enkelte tilfelle kan partiklene være 

så regelmessig plassert at området kan betegnes som krystal

linsk (fig. 26a, 26b). En slik struktur kan være begrenset 

til små områder innen pyrenoiden, eller være homogen gjennom 

hele pyrenoiden. I det fØrste tilfellet synes krystall

retningene å være uavhengige av hverandre innenfor en og 

samme pyrenoide. 

Ofte er pyrenoide-partiklene regelmessig ordnet langs pyre

noidens periferi, men ellers tilsynelatende uregelmessig 

inne i pyrenoiden. 

En krystallinsk struktur av pyrenoiden er tidligere registrert 

hos Achnantes brevipes (Bacillariophyceae) av Holdsworth (1968) 

hos Prorocentrum micans (Dinophyceae) av Kowallik (1969) og 

hos ChrysochromuZina acantha av Leadbeater & Manton (1971). 

Andre forfattere har også funnet lignende strukturer i pyre

noiden hos forskjellige arter (Evans 1966, Joyon & Fott 1964), 

i et tilfelle etter behandling med colchicin (Coomb~s et al. ~ 
1968). I 

I 
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I forbindelse med spekulasjonen o:::.kring pyrenoidens struktur 

og funksjon knytter det seg spesiell interesse til krystal

linske pyrenoider. Likheten med proteinkrystaller i planter 

kan være slående (se f.eks. Manton 1966c, Schnepf 1964, Shum

way et al. 1967, Perner 1965, Newcomb 1967). Da det tidligere 

er vist at pyrenoider kan inneholde protein (Bose 1941), er 

det blitt foreslått at pyrenoiden kan være et syntese- eller 

lag~ingssted for plastideprotein (Manton 1966c). 

Den krystallinske struktur i pyrenoiden hos CoccoZithus 

huxZeyi er svært lik den som er funnet hos Prorocentrum og 

Aohnantes. Antallet av gode snitt i de riktige plan gjennom 

pyrenoiden hos CooaoZithus huxZeyi er imidlertid for lite til 

å kunne gjennomfØre en detaljert analyse av pyrenoide-partik

lenes innbyrdes plassering i tre dimensjoner. Men forholdene 

synes å stemme godt overens med de samme hos Proroaentrum 

når man ser bort fra avstanden mellom de enkelte partiklene 

og deres stØrrelse. For en detaljert diskusjon omkring disse 

forhold henviser jeg derfor direkte til Kowallik (1969). 

Pyrenoiden hos CoaaoZithus huxZeyi kan være gjennomtrengt av 

grove tubuli, omkring 60 nm i diameter. De er avgrenset av 

en enkel membran, innholdet skiller seg morfologisk fra pyre

noidens struktur. 

Selv om en direkte forbindelse ikke er observert, er det rime

lig å anta at hver tubulus er forbundet med en kloroplast

thylakoide analogt med det som er vist hos mange andre alger 

(Griffiths 1970). Reduksjon av antallet thylakoider ved pyre

noidens overflate er vanlig hos arter som har thyl~koider 

som går inn i eller gjennom pyrenoiden (Gibbs 1962a). 

CooaoZithus huxZeyi og noen få ChrysoahromuZina-arter (Manton 

& Parke 1962, Manton 1966a) skiller seg ut fra mange andre 

haptophyceer ved å ha en enke~ rØrformet thylakoide gjennom 

pyrenoiden. Hos CocaoZithus peZagiau8 synes pyrenoid-thyla

koiden å være aven annen struktur (Manton & Leedale 1969, 



Figur 25. a)Kloroplastlameller. Det fremgår av figuren at hver lamell 
består av tre thylakoider som er adskilt av et smalt mellomrom (pil). 
Det lysere området med fibrillært innhold (dobbel pil) er anta gelig 
en del av kloroplastens genofor (DNA). X 100 000 (C 1033). b) Pyre
noiden inne i en kloroplast. Pyrenoidtubuli kan sees i tverrsnitt. 
X 66 000 (C 1038). 

Figur 26. a) Pyrenoid med regelmessig ordnede rekker av partikler. 
X 57 300 (C 1613). b) Detalj av samme pyrenoid. Hver enkel partikkel 
er nærmest omgitt av 6 andre i samme avstand. X 184 000 (C 1614). 
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fig. 4 og fig. 28), hos Hymenomon.~s -arter er pyrenoid

thylakoidene doble (Manton & Peterfi 1969). 

Manton (1966c) antydet at pyrenoid-thylakoidene kanskje 

kunne funksjonere som kanaler for metabolitter. Reserve

materiale er ikke funnet i tilknytning til pyrenoiden hos 

coccolithoforider. 

Grunnsubstansen i kloroplastene hos CoaaoZithu8 huxZeyi er 

granulær med enkelte større, vel definerte partikler. I lys 

av nyere forskning kan de sistnevnte partikler muligens 

tolkes som kloroplast-ribosomer (se f.eks. Lefort-Tran 1969). 

1. Det coccolithdannende apparat 

På et sent stadium i produksjonen er det mulig å se den intra

cellulære coccolithen i lysmikroskopet (fig. 27 a, b). Den 

synes som en oval,plassert eksentrisk i cellen mellom de to 

kloroplastene. Ytterligere strukturer forbundet med dette 

er det ikke mulig å se hos CoaaoZithus huxZeyi i lysmikro

skopet. 

Ved dekalsifisering av det ytre coccolithlaget blir den indre 

coccolithen lettere synlig. Det tar temmelig lang tid fra 

det ytre coccolithlaget er opplØst til intracellulære cocco

lither viser tegn til opplØsning. Dette er utnyttet ved 

prepareringen for elektronmikroskopi. 

I nær tilknytning til vakuolen der coccolithen blir produsert 

finnes hos CoaaoZithu8 huxZeyi cytoplasmatiske strukturer som 

synes å være av betydning ved coccolithdannelsen. Disse 

strukturer, inkludert coccolithvakuolen, betegnes her kollek

tivt som det coccolithdannende apparat. 

Det fØrste synlige tegn på at en coccolith vil utvikles er 

en avflatet cisterne umiddelbart utenfor kjernemembranen 

(fig. 27c). Ontogenesen av denne cisternen er ikke helt 



Figur 27. a) C-celle med intracellulær coccolith. Coccolithen sett fra 
siden. X 2900. b) C-celle med intracellulær coccolith, sett slik at 
sentralsylinderens elliptiske form er synlig. X 2900. c) Begynnelsen 
til en ny coccolithvakuole (pil). Merk at vakuolen allerede har en 
langsgående struktur inni. X 49 900 (C 1513). d) Celle med to cocco
lithvakuoler. Cvl og Cv2. Cv2 er kommet noe lengre enn vakuolen på 
forrige bilde. Noe deformert. X 74 400 (C 1476). 

Figur 28. a) Tidlig coccolithvakuole med langsgående indre struktur 
basalt (pil). Vakuolen har begynt å anta form som en coccolith. X 41000 
(C 1204). b) Coccolithvakuole (Cv) omtrent på samme stadium som på det 
foregående bildet, men med et godt utviklet retikulært legeme (R). 
Pilen peker på den indre membranlignende struktur. X 29 300 (C 1883). 
c) Fibrill-lignende struktur i plasmaet umiddelbart inntil coccolith
vakuolen. X 100 000 (C 1207). 
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klarlagt, men den umiddelbare plassering nær kjernemembranen 

utelukker ikke at den kan dannes primært fra denne. Hos de 

undersØkte Hymenomonas-arter finnes ingen tilsvarende struk

turer (coccolithene dannes direkte i cisterner fra golgi

apparatet); hos Coccolithus pelagicu8 dannes den primære cocco

lithvesikelen fra en av golgi-cisternene, iflg. Manton & 
Leedale (1969). 

Hos Coccolithu8 huxleyi kan den kommende coccolithvakuolen 

gjenkjennes som sådan ofte fØr den foregående coccolithen ennå 

er helt ferdig (fig. 27c, d). Produksjonen skjer tydelig 

suksessivt; coccolithene produseres bare enkeltvis. Coccolith

vakuolen er alltid lokalisert til samme sted i cellen i for

hold til de andre organellene. 

Golgi-apparatets betydelige rolle under coccolithproduksjonen 

er påpekt av Manton et al. (Manton & Leedale 1969, Manton & 
Peterfi 1969). Hos Coccolithus huxleyi finnes golgi-apparatet 

ofte (men ikke alltid) i nærheten av det coccolithdannende 

apparat under produksjonsprosessen (fig. 3d). De store mengder 

blærer som befinner seg mellom disse strukturer kan tyde på 

aktiv transport av materiale (fig. 22a). 

Etter hvert antar hele coccolithvakuolen omtrent samme form 

som en coccolith (fig. 28a, b). Inne i vakuolen dannes en 

membran-lignende struktur som strekker seg over det meste av 

vakuolens lengde (fig. 28a, b, fig 29). Denne struktur er 

egentlig to membraner som ligger i umiddelbar kontakt med 

hverandre (se nedenfor). 

På dette stadium er et nett-formet område utdifferensiert på 

coccolithvakuolens overside (ut mot plasmalemma) (fig. 28b, 

29). Området synes å bestå av grove tubuli som slynger seg 

gjennom cytoplasmaet, de er i tydelig forbindelse med cocco

lithvakuolen (fig. 29). Siden strukturen finnes under det 

meste av produksjonsprosessen, antas den å være viktig for 

denne. Wilbur & Watabe (1963) kalte området for det retiku

lære legemet ("reticular body"). 
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Lignende strukturer er ikke beskrevet fra andre coccolitho

for ider som er undersØkt. Manton & Leedale (1969) refererte 

til "cisternal anastomoses" (membranstrukturer med innbyrdes 

tverrforbindelser) i CoaaoZithu8 peZagiau8 med omtrent samme 

relative plassering som det retikulære legemet i CoaaoZithu8 

huxZeyi. Forfatterne fant korrelasjon mellom nærvær av "cis

ternal anastomoses" og kalsifiseringen av coccolithene. 

Kalsifiseringen begynner i en posisjon som tilsvarer basis av 

sentralsylinderen i coccolithen. Prosessen sprer seg så ut

over i de proksimale og sentrale prolifikasjonene og samtidig 

oppover og utover i de distale prolifikasjonene. 

Figur 30a viser et utsnitt av den basale, membranlignende 

struktur inne i coccolithvakuolen. Pilene på bildet peker på 

et sted der det fremgår at den består av to membraner (dette 

synes også på figur 29). Jeg mener at disse to membranene 

utgjør en matrix for de sentrale prolifikasjonene, kalsium

karbonat trenger inn imellom disse to membranene på bestemte 

steder slik at det dannes langstrakte prolifikasjoner i bunnen 

av sentralsylinderen. Dette er vist på figur 30b, der de to 

membranene er adskilt, med kalsiumkarbonat imellom (kalsium

karbonatet er lØst opp under "fargingen" av snittene. FØl

gelig fremtrer kalsifiserte områder som helt elektrontranspa

rente (hvite områder) på bildet). 

Figur 30c viser den delen av matrix-membranen som utgjør en 

del av sentralsylinderen og en proksimal prolifikasjon. Det 

fremgår av bildet at disse membraner er en direkte fortsettelse 

av den tidligere nevnte membranlignende struktur, dvs. de to 

basale membranene i coccolithvakuolen (til venstre på bildet). 

Den øverste av disse bØyer opp og danner sentralsylinderens 

indre vegg, den nederste membranen fortsetter rett ut under 

sentralsylinderen og ut som en prolifikasjonJ . 
j 

Figur 30d viser en ferdig coccolith utenfor cellen. Ved å fik

sere og behandle preparatet forsiktig, var det mulig å beholde 

den sammenhengende membranen nesten intakt. Vanligvis sprekker 

membranen imellom hver prolifikasjon og krØller seg sammen slik 

at den ikke kan sees. Merk at intet tyder på at dette er et 

organisk skjell (preparatet er Skyggelagt). 
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Figur 29. En coccolithvakuole i et tidlig stadium, sterkere f or
størret. Coccolithvakuolen, som alltid er plassert inntil kjernen 
(N), har innvendig den membranlignende struktur (som på dette bildet 
flere steder ser ut til å være dobbel) (enkel pil). Det ennå lite 
utviklede retikulære legemet (R) har forbindelse inn i coccolith
vakuolen (dobbel pil). Over coccolithvakuolen en ring av endoplasma-
tisk ~eti~ul • X 74 4 (C lp 

Figur 30. a) Detalj av den basale, membranlignende struktur inne i 
coccolithvakuolen. De to pilene viser et sted der det kan se ut som 
om den består av to membraner som ligger tett inntil hverandre. 
X 159 000 (C 1944). b) Samme, de to membranene noe adskilt på grunn 
av at kalsiumkarbonat trenger inn imellom disse for å danne en prolifi
kasjon i bunnen av sentralsylinderen. X 159 000 (C 1943). c) Matrix
membranene for sentralsylinderen og en prolifikasjon. Området er under 
kalsifisering. X 108 000 (C 1939). d) Bunnen av sentralsylinderen i en 
ferdig coccolith. X 65 000 (C 2192). 
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De proksimale og distale prolif ~kasjonene kalsifiserer fra 

basis og utover etter at det meste av sentralsylinderen er 

fylt ut med kalsiumkarbonat. Figurene 31, 32, 33 og 34 viser 

membranstrukturene som tilsvarer disse prolifikasjonene. Av 

fig. 31 fremgår det at de proksimale prolifikasjonene er flate 

i tverrsnitt, de distale trekantede. Fig. 32 bØr sees i sam

menheng med fig. 33; cytoplasmaet danner ikke "broer" ned 

mellom hver distal prolifikasjon (slik det er mulig å tolke 

fig. 33), men bØyer bare ned i mellom hver prolifikasjon uten 

å ha direkte kontakt med cytoplasmaet på undersiden av de dis

tale prolifikasjonene (fig. 32). 

Fig. 33 viser et snitt nesten parallelt med noen av de distale 

prolifikasjonene. Membranstrukturene til hver prolifikasjon 

er tydelige. Fig. 34 viser en annen vakuole, snittet på om

trent samme måte som i fig. 33, men antageligvis hØyere opp. 

Bare membraner fra den Øvre del av sentralsylinderen er kommet 

med, med antydninger til de distale prolifikasjoner. Det reti

kulære legemet er vel utviklet med tydelige forbindelser inn 

i coccolithvakuolen og muligens med direkte forbindelse inn 

i prolifikasjonene (fig. 34, piler). 

Fig. 35a, b viser en utfyllende detalj; nemlig at prolifika

sjonsmembranene også kan være forbundet innbyrdes med mem

braner. Det er mulig å tolke dette som om prolifikasjonene 

representerer en kalsifisering i på forhånd dannede "spor" 

mellom to membraner, mens de samme membraner forblir Ilsammen

klistret" mellom prolifikasjonene. 

Når coccolithen synes å nærme seg fullendelsen, finnes vaku

olen ikke lenger i umiddelbar kontakt med kjernemembranen. 

Dette kan tolkes som om transporten ut til overflaten begynner 

allerede fØr coccolithen er helt ferdig. Wilbur & Watabe 

(1963) påpekte også at tilsynelatende ikke helt ferdige cocco

lither kunne finnes på celleoverflaten. 
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l gjennom membraner som tilsvarer proksimale og distale 
I· prolifikasjoner inne i coccolithvakuolen. De proksimale prolifika-

sjonenes membraner er avflatede, de distale prolifikasjonenes membraner 
er avrundede/trekantede. X 53 800 (C 1586). 

Figur 32. Snitt gjennom membraner som tilsvarer prolifikasjonene på 
coccolithen inne i coccolithvakuolen. Cytoplasmaet bØyer ned mellom 
hver enkelt av de distale prolifikasjonene, men er ikke i direkte kon
takt med cytoplasmaet på undersiden av de distale prolifikasjonene 
(piler). X 58 300 CC 1587). 



Figur 33. Et snitt som nesten tangerer noen av coccolithens distale 
prolifikasjoner. Også av dette bildet fremgår det at cytoplasmaet 
trenger ned mellom hver enkelt prolifikasjon. Snittet i figur 32 kan 
tenkes å være snittet parallelt med dette bildets h0yre kant, 1~-2cm 
inn fra kanten. X 56 000 (C 1471). 

Figur 34. Et snitt omtrent 1 samme plan som det foregående, men hØyere 
oppe på coccolithen. Snittet har kun berØrt en liten del av sentral
sylinderens Øvre del. Begynnelsen på prolifikasjonene kan sees ved 
pilene. ForØvrig ser det ut som det er åpen forbindelse fra det reti
kulære legemet (R) og inn i prolifikasjonenes membraner (pilene). 
X 71 000 (C 1582). 
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I N-cellene blir det coccolithd~nnende apparat også utviklet 

(fig. 35c). I tidlige stadier er apparatet nØyaktig likt det 

som finnes hos C-celler. Membranstrukturene inne i vakuolen 

synes også å utvikles i en viss grad. Men selve vakuolen an

tar tilsynelatende ikke helt formen aven ferdig coccolith. 

De intracellulære membranstrukturene kalsifiserer ikke. 

Et spØrsmål som melder seg er om cellene faktisk støter ut 

de ikke-kalsifiserte membranstrukturer på cellens overflate. 

Etter grundige undersØkelser ble noe som kunne tolkes som en 

membran-"coccolith" funnet. Senere har det vist seg at slike 

membran-"coccolither" kan finnes i gamle kulturer av N-celler, 

forutsatt at de ikke rystes. Membran-"coccolithene" sitter 

tydeligvis ikke fast på celleoverflaten hos N-cellene. Ved 

liten bevegelse lØsner de fra celleoverflaten og forsvinner 

ut i mediet der de er umulig å identifisere. 

Ikke-kalsifiserte membran-"coccolither" (med tydelige organiske 

skjell slik at de beholder fasongen) er tidligere kjent hos 

Hymenomonas-arter (Manton & Leedale 1969, Manton & Peterfi 
1969). 

Under coccolithdannelsen i C-cellene er det retikulære legemet 

en variabel struktur. Det samlede observasjonsmaterialet synes 

å indikere at legemet avtar i stØrrelse når coccolithen nærmer 

seg sin fullendelse. Vakuolen som huser den ferdige coccolithen 

på vei ut mot cellens overflate, mangler oftest det retikulære 

legemet. 

Det retikulære legemets funksjon er forelØpig uklart. Uten 

spesielle cytokjemiske tester er det bare mulig å formulere 

rent spekulative hypoteser. En slik hypotese er vagt formu

lert i diskusjonen. 



'. 'tolt!: . 
Figur 35. a) Snitt gjennom de kalsifiserte prolifikasjonene aven intra
cellulær coccolith. De distale prolifikasjonene kan være innbyrdes for
bundet med membraner (pil). X 52 500 (C 1940). b) Snitt gjennom kalsi
fiserte prolifikasjoner. Også de proksimale prolifikasjonene kan være 
forbundet med membraner (pil). X 52 500 (C 1895). c) Det coccolith
dannende apparat i N-celle. Morfologisk sett synes apparatet å være 
fullstendig med coccolithvakuole (Cv) o g retikulært legeme (R). 
Golgi-apparat (G) med blærer (piler) til venstre. X 52 000 CC 1263). 
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j. X-body 

Wilbur & Watabe (1963) påviste at celler fra 92-stammen 

(S-celler) regelmessig var utrustet med en perifert plassert 

vakuole med et krystallinsk innhold. Den ble kalt X-body. 

I de flagelIbærende isolatene av CoaaoZithu8 huæZ~vi ble den 

samme struktur regelmessig funnet (fig. 36a, b, cl. Ikke 

alle celler har X-body, dannelsen av dette synes i en viss 

grad å henge sammen med cellenes vekstforhold og kulturenes 

alder. Det synes også å være forskjeller mellom de forskjel

lige isolatene med hensyn til tendensen til å produsere X

bodies. 

Ved celledelingen deles ikke X-body, men overlates i sin hel

het til en av dattercellene (fig. 36b). 

I elektronmikroskopet synes krystallene identiske med de som 

ble beskrevet av Wilbur & Watabe (1963) (fig. 9d, 36c). Det 

ser ut som om de er bygget opp aven sentral, mineralisert del 

med en sterkt "fargbar" organisk matrix omkring. Matrixen 

kan ha forbindelse med cytoplasmaet ved en slags bro slik at 

krystallen synes å henge fast i vakuolens vegg i noen tilfelle. 

Ved behandling med surt sjøvann (noen dråper Hel i 100 ml sjø

vann), tilstrekkelig til å fjerne ytre og indre coccolither 

i C-celler, forandret de krystallinske l e gemene seg ikke nevne

verdig sett i lysmikroskopet. Det skulle være rimelig å anta 

at krystallene var kalsiumkarbonat, de burde da lØses opp. 

Det er mulig at en eventuell opplØsning av den mineraliserte 

delen ikke kommer til syne på grunn av den vel utviklede 
organiske matrix. 

Ved cytokjemiske metoder burde det være mulig å finne ut av 

hva den mineraliserte delen består av. 
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Lohmann (1902) beskrev vakuo1er med et kornet innhold i 

roterende bevegelse hos mange cocco1ithoforider ("excret

korper") , 

Fournier (1969) fant regelmessig et krystallinsk legeme i en 

vakuo1e hos Diacponema vZkianum Prauser (Haptophyceae). Den 

lignet morfologisk lite på X-body hos CoccoZithu8 huxZeyi. 

k. Opplagsnæring 

Opplagsnæring hos haptophyceer antas å være olje og chryso

laminarin (chrysose, leukosin), som er et B-1,3-g1ucan (Meeuse 

1962). 

Chrysolaminarin-blærer er lett å se i lysmikroskopet på grunn 

av deres egenartede glans (fig. 6a). Når cellene dØr, lekker 

innholdet i blærene ut og de mister sin glans (Christensen 

1962). 

CoccoZithu8 huxleyi har gjerne en enkel chrysolaminarin-b lærer 

plassert perifert mellom kloroplastene (fig. 360). Elektron

mikroskopisk fremtrer denne Bom en vakuole omgitt aven enhets

membran, ofte med et flokkulØst, kornet materiale inni (se 

fig. 6b). Dette antas å være et ulØselig reaksjonsprodukt fra 

fikseringen. (Parke, Manton & Clarke 1958, Belcher & Swa1e 

1967). 

Oljedråper (fig. 37a, b) fremtrer som mØrke flekker eller 

ringer på elektronmikrografiene (fig. 37b). Umettede fett

syrer reagerer kraftig med osmiumtetroksyd og lar seg "farge" 

godt. 

Unge celler av CoccoZithu8 huxleyi har svært få intracellulære 

oljedråper, i eldre celler er de vanlige. 



l. Mikrotubulære krystaller 

I cytoplasmaet kan finnes tubu1ære strukturer, hver tubu1us 

ca. 55 nm i diameter, regelmessig ordnet i forhold til hver

andre (fig. 37c). Hver tubu1us synes å være elektrontett 

langs periferien med et muligens tynnere sentralt område. 

Brown et al. (1971) har beskrevet lignende strukturer hos 

haptophyceen PZeurochrysis scherffeZii. Forfatterne fant 

denne mikrotubu1ære krystallen i tilknytning til golgi-appa

ratet, de foreslo flere forsxje11ige funksjoner for strukturen. 

Hos CoccoZithus huxZeyi ble strukturen sjelden funnet, åpen

bart uten noen spesiell forbindelse med andre organeller. 

Det er derfor for tidlig å ta standpunkt til en eventuell 

funksjon. 

Strukturen viser en påfallende likhet med såkalte trichiter 

hos AZZoiozona (systematisk plassering?) (se Hovasse 1965). 

m. Mye1in-figurer 

Aksonemet i nervecellene hos hØyere organismer er spiralfor

mig omsvØpt av såkalte gliace11er, prosessen kalles mye1ini

sering. Et tverrsnitt av et mye1inisert nervecelle-akson 

har en svært spesiell struktur (Afze1ius 1964). 

Morfologisk lignende strukturer er funnet intracel1u1ært i 

mange organismer, bl.a. protozoer (Rudzinska 1958, Rudzinska 

et al. 1966) og forskjellige alger som chrysophyceer (Ander

son & Roels 1967, Schnepf & Deichgraber 1969) og haptophy

ceer (Isenberg et al. 1966, Pienaar 1969b, 01son et al. 1967). 

De intracel1u1ære myelinfigurene har vært tilskrevet forskjel

lige funksjoner. Av spesiell interesse er de funksjoner som 

Isenberg et al. (1966) og Pienaar (1969) knyttet til figurene. 

IfØlge disse forfatterne er myelinlignende figurer sentrale 

organeller ved cocco1ithdanne1sen hos Hymenomonas-arter. 



a b 
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Fi~ur 36. a) Lysmikrografi av S-celle med X-bo dy (pil) som her består 
av flere små krystaller. X 3000. b) S-celle i deling med X-body, her av 
en enkel, stor krystall. X-body overlates til den ene dattercellen, det 
deles tydeligvis ikke. X 3000. c) Elektronmikrografi av celle med X
body: mange små krystaller inne i en stor vakuole. X 35 000 (C 637). 
d) N-celle med stor blære av chrysolaminarin (Ch). X 16 400 (C 1601). 

Figur 37. a) C-celler (i Spurrs medium) med lipid-dråper svertet av 
osmiumtetroksyd (piler). X 2800. b) Elektronmikrografi av lipid-dråpe. 
Etter at den ytre delen er fiksert, trenger fikseringsvæsken vanskelig 
inn i de indre delene. FØlgelig fremtrer fettdråper ofte som mØrke 
ringer. X 47 400 (C 991). c) Tverrsnitt aven mikrotubulær krystall, en 
struktur med ukjent funksjon. X 106 000 (B 1153). d) Myelin-figur. 
X 106 000 (C 1131). e) Myelin i golgi-apparatet, en artefakt som fØlge 
av glutaraldehyd-fiksering. X 44 600 (B 1143). 



-8e· 

Enkeltfigurer (Isenberg) eller aggregater av slike (Pienaar) 

utgjør senteret der coccolithdannelsen finner sted, og har 

fØlgelig fått betegnelsen "den intracellulære coccolith-pre
cursor" (ICP).~ Slike intracellulære coccoli thprecursors er 

ikke rapportert av andre forfattere som har undersØkt Hymeno

monas-arter (Crenshaw 1964, Outka & Williams 1968, Manton & 
Leedale 1969, Manton & Peterfi 1969, Williams & Outka 1970). 

Olson et al. (1967) fant en myelinlignende figur i Hymenomonas 

som inneholdt et fluorescerende pigment på tross av at struk
turen ble lokalisert utenfor kloroplastene. Forfatterne antok 

en lysabsorberende funksjon forbundet med en fotoreaksjon som 

en sannsynlig forklaring av flere mulige. 

Hos Coccolithus huæ~eyi fantes unntaksvis myelinfigurer i 

vakuo1er eller blærer i cytoplasmaet (fig. 37d). Intet tydet 
på at slike figurer hadde noen bestemt plassering i forhold 

til de andre organellene, eller at de hadde noen bestemt funk
sjon. 

Det er ikke usannsynlig at myelinfigurer kan oppstå spontant 

som en artefakt ved fikseringen. Ved brå forandringer i det 

osmotiske miljØ er det sannsynlig at membraner som adskiller 

forskjellige faser inne i cellen kan briste. Plasma vil tyte 
ut i en fremmed fase for deretter å fikseres. 

Myelinfigurer kan lages kunstig ved å dispersere lechitin 
eller polare lipider i vann (Frey-Wyssling & Mllh1ethaler 1965). 

Til støtte for denne hypotesen kan nevnes at myelinfigurer i 
Coccolithus huæ~eyi var relativt vanlige i begynnelsen av 

undersØkelsen da fikseringsvæskene var hypotone. Etter over
gang til tilnærmet isotone fikseringsvæsker forsvant myelin

figurene praktisk talt fullstendig. 
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Dersom gamle celler (i den lIstasjonære fasen ll
) fikseres, vil 

man nesten uten unntak finne myelinfigurer i cellen. Både 

Isenberg et al. (1966) og Pienaar (1969) synes å ha benyttet 

seg av gamle kulturer. 

Undertiden synes friske celler å ha myelinlignende figurer i 

golgi-apparatet (fig. 37e). Dette er en artefakt som lett 

opptrer etter glutaraldehyd-fiksering. 

V. Cellenes formering 

a. Den coccolithkledte cellen 

Cellene formerer seg ved todeling hvis de holdes i suspensjon 

i næ~ingsmediet. I synkrone kulturer deler cellene seg mot 

slutten av mØrkeperioden, i overensstemmelse med Paasches 

(1967) observasjoner. 

Det fØrste synlige tegn på celledeling er at kloroplastene 

deler seg (fig. 38a). Celler med fire kloroplaster skiller 

seg også litt ut fra andre celler ved sin stØrrelse. Cellen 

antar etterhvert en avlang form, og en konstriksjon viser 

seg ekvatorialt (fig. 38b,c). Coccolithhylsteret deltar van

ligvis i avsnØringen, prosessen kan altså betegnes som en 

totaldeling. 

De to dattercellene holdes til slutt sammen aven tynn plasma

streng (fig. 38d) som kan være temmelig lang (inntil l celle

diameter). Strengen brytes etter en tid (ca. l min.) på 

midten. Endene trekkes inn i cellene i lØpet av 2-5 sekunder. 

Hele prosessen kan sammenfattes til en enkel vegetativ livs

syklus som kan betegnes som CoccolithuB huxleyis normale 

formeringsmåte. 

I sjeldne tilfelle kan celledelingen avvike fra dette mønster. 

Cellene kan dele seg innenfor hylsteret (fig. 38e, fl, eller 

hele hylsteret kan sprenges (fig. 38h). 
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Dersom cellen har et tykt coccolithlag, fØlger de ytre delene 

av coccolithhylsteret ikke med i konstriksjonen. Det kan da 

se ut som om cellen har delt seg innenfor coccolithhylsteret 

(fig. 38g). Etter en tid lØser hylsteret seg gjerne opp i 

to mer eller mindre like deler under tap av mange av de ytre 

coccolithene. Denne form for deling, i flere varianter, er 

sjelden å se i friske kulturer. 

Under spesielle forhold synes protoplasten å kunne forlate 

coccolithhylsteret som en naken, amØboid svermer. Etter å ha 

falt til ro, kan svermeren dele seg for senere å lage et nytt 

coccolithhylster på hver av dattercellene. 

Denne form for formering, beskrevet av Braarud (1963), synes 

å forekomme i stillestående kulturer der cellene ligger sammen

pakket på bunnen. 

Etter fiksering og farging kan kjernedelingen studeres hos 

CoccoZithu8 huxZeyi. Dog byr de små dimensjonene på problemer 

slik at det hittil bare har vært mulig å skille mellom de fire 

fasene i mitosen. En mer detaljert analyse avenkeltkromosomer 

har vært umulig. 

Interfasekjernen hos Coccolithu8 huxleyi er som nevnt av den 

prochromosomale typen. Profasen er vanskelig å skille ut på 

grunn av dimensjonene. Kjerner uten den typiske prochromo

somale struktur, men med et finere fibrillært innhold, er 
tolket som profaser (fig. 40a). 

Metafasen (fig. 40b) tiltrekker seg størst oppmerksomhet med 

mulighet for telling av de kondenserte kromosomer. Gode meta

faseplater, sett fra en av polene, var sjeldne og vanskelig 

å skille ut (fig. 42a, b). De små dimensjonene på kromosomene 

med mange overlappinger gjorde det vanskelig å gjøre seg opp 

en mening om kromosomtallet. C-cellen har relativt mange 

kromosomer, antageligvis mellom 11 og 16 (se fig. 42a, b). 
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Anafasen (fig. 40c) er den mest iØynefallende hos CoccoZithu8 

huxZeyi. Cellen har antatt en avlang form og de to kromatid
gruppene sees adskilt sentralt i cellen. På dette stadiet 

er det helt umulig å skille de enkelte kromosomene fra hver

andre. 

Telofasen (fig. 40d) kjennetegnes ved at kjerneinnholdet er 

mer opplØst og ikke så distinkt etter farging. Cellen har 

gjerne en tydelig innsnØring på midten når kjernedelingen har 

nådd dette stadium. 

BedØmt etter den levende cellens ytre morfologi tar perioden 

fra metafase til avsluttet telofase (ny interfase) anslagsvis 

7-10 minutter. 

Ved mekanisk påkjenning, for eksempel ved observasjoner med 

oljeimmersjonsobjektiv, kan kloroplastene i den levende cellen 

lØsne fra sine posisjoner og forandre form. Prosessen skjer 

Øyeblikkelig, i det ene Øyeblikket er kloroplasten en parietal 

plate, i det neste en sammenrullet kule. Sannsynligvis kan 
indre stabiliserende membraner briste under stress og fØre til 

denne deformasjonen. 

Det interessante med dette er at de sammenrullede kloroplastene 

ser ut som små grØnne celler innenfor "morcellens" vegg. I de 

tilfelle da cellene har fire kloroplaster, kan disse lett 

tolkes som fire datterceller etter at de har krØllet seg 

sammen. Ved press på dekkglasset kan "sporene" klemmes ut av 

membranen (se fig. 43, der en N-celle er vist som eksempel). 

Det er viktig å være klar over dette under letingen etter even

tuelle 4-celle-stadier, og ved bedØmmelsen av mange tidligere 

arbeider der slike stadier er hevdet observert. 
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b. Den nakne cellen 

De nakne cellene (N-cellene) formerer seg vegetativt ved 

totaldeling under de benyttede dyrkningsforhold. Delingen 

skjer på prinsipielt samme måte som hos C-cellene. Ved fik

sering aven kultur i delingsfasen og påfØlgende farging med 

alcian-blått så det ut til at hylsteret omtrent fulgte celle

overflaten ved avsnØringen. 

Dattercellene er tilslutt forbundet med en plasmastreng som 

ryker etter en tid og trekkes inn i cellene. 

I stillestående kulturer kan cellene formere seg ved amØboide 
svermere på samme måte som C-celler. 

Cellekjernen hos N-cellene ligner den hos C-cellene. Antallet 

av kromosomer synes også å være av samme stØrrelsesorden. 
Paasche & Klaveness (1970) har vist at N-cellene har omtrent 

samme DNA-innhold som C-cellene. 

c. Den skjellbærende cellen 

Formeringen hos denne celletypen er studert nøye i synkrone 

kulturer. Delingen skjer på samme måte som hos de andre celle

typene (fig. 39, 41). 

Cellen har vanligvis flageller 1 interfasen. FØr celledelingen 

trekkes flagellene inn i cellen. I mange organismer er det 

påvist at centrioler som har funksjonert som flagellbaser kan 

vandre inn i cellen for å funksjonere som delingssentre ved 

mitosen. Homologien mellom flagellenes basal-legemer og de 

klassiske centrioler (IIHenneguy-Lenhosseks hypotese", Henneguy 

1898, von Lenhossek 1898) er nå verifisert på aet ultrastruk

turelle nivå (Leedale 1967, Fulton 1971). 

Hos CoaaoZithus huxZeyi (S-celler) er det fØlgelig mulig at 

centriolene skifter funksjon ved celledelingen, fra å være 

flagellbaser til å være delingssentre ved mitosen. Hos 
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Figur 38. a-d) Normal celledeling hos C-celle. X 2300. a) Celle med 
4 kloroplaster. b) Cellen er avlang med svak innsnØring på midten. 
c) Kraftig innsnØring. Merk at coccolithene fØlger cellens overflate. 
d) Siste stadium i avsnØringen. Cellene er ennå forbundet med en tynn 
plasmastreng. e-h) Mer avvikende former for celledeling. X 2300. 
e) Tidlig stadium i avsnØringen. Coccolithhylsteret fØlger ikke celle
overflaten. f) Cellen har delt seg innenfor hylsteret. g) Celle med 
tykt coccolithlag. Cellen har delt seg innenfor hylsteret. h) Celle 
med tykt coccolithlag. AvsnØring. 

a b c d 
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Figur 39. Celle- og kjernedeling hos S-celle. a) Stadium med 4 kloro
plaster. b) Avlang form. c) AvsnØringen begynner. d) Tydelig innsnØring . 
. Den ene cellen overtar X-body (pil). a-d) X 3000. e-h) Stadier i kjerne
delingen som omtrent tilsvarer delingsstadiene ovenfor. e) Profase 
(umulig å se på bildet). f) Metafase. g) Anafase. h) Telofase. e-h) 
Ca. X 2500. 
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Figur 40. Kjernedeling en hos C-celler. a) Profase. b) Metafase. 
c) Anafase. d) Telofase. Tegnet etter haematoxylin-farget preparat. 

a c 

.1 Figur 41. Kjernedelingen hos S-celler. a) Profase. b) Metafase. 
I 
I c) Anafase. d) Telofase. Tegnet etter karmin-farget preparat. 
\ 
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Figur 42. Fotografi og tilsvarende tegning av metafaser, squashede 
celler. a-b) Metafase h o s C-ce lle. Kromosomtallet a ntas å være mellom 
11 og 16. c-d) Metafase hos S-celle. Kromo somtall e t antas å være mellom 
6 og 8. Ca. X 3000. 
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Figur 43. Falsk sporedannelse hos N-celle. a) Etter langvarige obser
vasjoner har kloroplastene forandret form og sees her som 3 avrundede 
strukturer. Cellen er noe pæreformet på grunn av press fra aekkglasset. 
b) Ved litt kraftigere press på dekkglasset spretter "sporene" ut av 
cellen. De sees her tydelig som avrundede strukturer utenfor cellen. 
X 2700. 
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Prymnesium, en haptophyce som er undersØkt nøye på dette 

punkt (Manton 1964a), trekkes flagellene tydeligvis ikke inn 

fØr oelledelingen. Allikevel funksjonerer der centriolene 

både som flagell-baser og som sentre for intracellulære fibril

ler (spindelfibre?), selv om centriolene ikke befinner seg 

ved polene av spindelen. 

Hos CoaaoZithus huxZeyi krever forholdene en grundigere under

sØkelse. 

Interfasekjernen hos S-cellene synes å være mindre enn hos 

C- eller N-celler. Antallet av kromosomer i S-cellene (fig. 

42c, d) synes også å være mindre, omkring 6-8. 

S-cellene kan representere en annen kjernefase enn C- og 

N-cellene. En DNA-analyse bØr eventuelt kunne verifisere 

dette. Ved seriesnitting (med diamantkniv) bØr det også være 

mulig å få et begrep om kromosomtallet (se Moens & Perkins 
1969). 

d. Overganger mellom celletypene 

Som innledende forsØk fØr elektronmikroskopien kom i gang, 

ble det utfØrt eksperimenter for å finne frem til faktorer 
som favoriserte overganger mellom forskjellige celletyper. 

Forskjellige ytre faktorer ble variert, særlig temperatur 

og næringstilgang (N,P, vitaminer) og kombinasjoner av disse. 

Det ble også forsØkt å dyrke cellene på agal", del:.' ville de 

ikke vokse. 

ForØvrig ble det utfØrt noen enkle forsØk når anledningen bØd 

seg (kapillæri~~lasjoner, etc.). 

FØlgende direkte overganger mellom celletypene er tenkelig: 

l. Fra C-celler til N-celler. Dette er den vanligste spontane 

overgang i kolbekulturer av CoacoZithus huxZeyi. De innled

ende forsØk har hittil ikke gitt noen entydige resultater. 
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2. Fra C-celler til S-celler. Fra tid til annen ble noen få 

flagelIbærende celler observert i gamle kolbekulturer av 

C-celler. Disse antas å ha vært S-celler. Bortsett fra 

kulturens alder syntes ytre faktorer ikke å påvirke denne 

overgangen nevneverdig. 

3. Fra N-celler til C-celler. En slik overgang er aldri obser

vert. Den lot seg heller ikke indusere ved å sulte N-cellene 

for nitrat. 

4. Fra N-celler til S-celler. FlagelIbærende celler (formodent

lig S-celler) dukket opp i gamle kulturer av N-celler. 

Eksperimenter er ikke utfØrt. 

5. Fra S-celler til C-celler. Wilbur & Watabe (1963) viste at 

coccolithdannelse kunne induseres i S-celler ved å senke 

nitratinnholdet i mediet. Tilsvarende forsØk ble utfØrt inn

ledningsvis under dette arbeidet. Kun et fåtall av S-isolatene 

(92 og 82 av seks mulige) viste i det hele tatt tegn på å 

danne coccolither. I påfØlgende forsØk var resultatene lite 

reproduserbare. 

Ved dyrking av 92 (S-celler) i normalt medium dukket det spon

tant opp coccolithkledte celler i tre tilfelle. FØrste gang 

opptrådte coccolithkledte celler kun sporadisk og de forsvant 

etter kort tid. Annen gang kom coccolithkledte celler i 

kulturen en måned etter at det semikontinuerlige apparat var 

satt i gang. De utgjorde hele den påfØlgende måned en liten 

del av celleantallet (ca. 3%, daglig variasjon mellom 1,7 og 

5,3%, statistisk usikre tall). 

Tyve coccolithkledte celler ble kapillærisolert fra 92-kul

turen og overfØrt til rØr og kolber (10 av hvert). I en 

kolbe og to rØr vokste cellene opp. Det ble rene kulturer av 

S-celler. Dette var i overensstemmelse med tidligere eksperi

menter, da C-celler indusert ved nitratsult ble kapillæriso

lert fra S-kulturer (egne resultater). 
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I de to siste tilfellene da coccolithkledte celler dukket 

opp i S-kulturer, hadde mange celler misdannede coccolither 
(se fig. l3b, l4a, l4b). FØrste gang ble ikke dette forhold 

undersØkt. 

6. Fra S-celler til N-celler. En slik overgang er ikke observert. 



E. DISKUSJON 

Ut fra arbeidets natur har det vært naturl å diskutere de 

enkelte strukturelle detaljer og sette disse i relasjon til 

lignende strukturer allerede ved presentasjonen av resultatene. 

Her under diskusjonen utdypes kun noen få av de mer sentrale 

temaene videre: coccolithdannelsen, livssyklus, en diskusjon 
av de tidligere arbeider i lys av dette, og tilslutt de syste

matiske implikasjoner av arbeidet. 

l. Coccolithdannelsen 

l forhold til tidligere arbeider over CooooZithu8 huxZeyi og 
nærstående arter (CoocoZithu8 peZagious, se Manton & Leedale 
1969) er det her påpekt fØlgende detaljer som kan være av be

tydning i forbindelse med coccolithdannelsen: 

l. En fullstendig intracellulær matrix-membran med detaljert 

morfologi er påvist. 

2. Vakuolemembranen fØlger matrix-membranens former i hØy grad, 

men vakuolens membran er tilsynelatende ikke i berØring med 

matrix-membranen under kalsifiseringen. 

3. l forbindelse med vakuolemembranen kan det opptre fibrillære 

strukturer i cytoplasmaet. 

4. Det retikulære legemet synes å opptre i forbindelse med kal

sifiseringen, og det er direkte forbindelse mellom det reti

kulære legemet og coccolithvakuolen. Det foreligger tegn på 

at forbindelsen fra det retikulære legemet er direkte inn i 
matrix-membranen. 

5. l celler som ikke danner coccolither (N-celler) synes også 
hele det coccolithdannende apparat (coccolithvakuolen og det 
retikulære legemet) å være tilstede. 



6. Intet skjell er påvist under coccolithen. 

En fullstendig matrix for coccolithen synes å dannes på for

hånd hos Hymenomonas-arter (Manton & Peterfi 1969). Disse 

har betydelig enklere coccolither enn CoccoZithus-arter. Hos 

CocaoZithus peZagicus er en matrix-membran aldri påvist intra

cellulært. Det kan være av interesse også å trekke sammen

ligninger med andre organismer som kan danne forskjellige 

kalsium-krystaller intracellulært. I Lemna (Andemat) dannes 

kalisumoksalat-krystaller i på forhånd dannede kamre innenfor 

membraner inne i en større vakuole. Lignende forhold er vist 

i idioblast-celler i røttene hos Eichhornia crassipes (Vann

hyasint) og ved dannelse av krystalldruser i mesofyll hos 

HeZianthuB annUUB (Solsikke) m.m., (Arnott & Pautard 1970). 

Disse forfatterne (Arnott & Pautard) påpekte at plantene 

syntes å være i besittelse aven "genetisk kopi" av krystal

lene allerede fØr disse blir produsert. Dette gjelder fØl

gelig også i hØyeste grad for CoccoZithus huxZeyi. 

Den detaljerte morfologi av vakuolens cytoplasma-membran kan 

være nØkkelen til forståelsen av morfogenesen av matrix-mem

branen. Enkelte av figurene viser at cytoplasmatiske "fingre" 

strekker seg delvis ned mellom hver enkelt prolifikasjon. 

Wilbur & Watabe (1963) antydet også muligheten av at cyto

plasmaet på en slik måte kanskje kunne bidra til å skille de 

enkelte prolifikasjonene fra hverandre. Etter at matrix

membranen er påvist, tror jeg det er sannsynlig at cytoplasma

membranens kompliserte morfologi i mange tilfelle kan være 

rudimenter fra en tidligere prosess der cytoplasma-membranen 

ha1:'" vært med på å forme den organiske matrix-membranen. 

Hos ciliaten Coleps Øver cytoplasmaet under selve kalsifi

seringsprosessen en punktvis direkte innflytelse på matrix

membranen (Faure-Fremiet et al. 1968). Noe lignende har ikke 

latt seg påvise hos Coccolithus. 



De fibrillære strukturer som ble påvist i forbindelse med 

coccolithvakuolen kan representere et apparat til utforming 
av vakuolen. Det er tenkelig at cellen må anvende en form 
for kraft på områder i cytoplasmaet for å skape den riktige 

form på coccolithvakuolen, slike krefter kan tenkes formidlet 

ved fibrillære strukturer. I dette tilfellet syntes fibril
lene å være aven noen annen struktur enn de som vanligvis 

finnes i cytoplasmaet hos forskjellige organismer. 

En forbindelse fra det retikulære legemet inn i cocoolith

vakuolen eller inn i matrix-membranen kan antyde en mulig 
transportvei for nØdvendige byggestener til coccolithen. 

Uten direkte indikasjoner (f.eks. innhentet ved cytokjemisk 
teknikk) er det vanskelig å uttale seg om en funksjon for det 

retikulære legemet. Men en korrelasjon mellom opptreden av 
det retikulære legemet og kalsifiseringen av matrix-membranen 

synes å indikere en funksjonell sammenheng. 

Ytterligere støtte for denne teori kan finnes hos CoaaoZithu8 

pelagiau8 der Manton & Leedale (1969) fant en opptreden av 
"cisternal anastomoses tl i sammenheng med kalsifiseringen. 

"Cisternal anastomoses" hadde ikke en så spesiell morfologi 

som det retikulære legemet hos CoaaoZithu8 huxZeyi~ men 
plasseringen i forhold til coccolithvakuolen og deres opp

treden i forbindelse med kalsifiseringen antyder at strukturene 
kan være homologe. 

Det tilsynelatende nesten komplette coccolithdannende apparat 

i N-celler synes å tilsi at den forandring som medfØrer tap 
av evnen til å danne kalk, ikke skyldes morfologiske foran
dringer (eller forandringer som fØlge av dette) i det cocco

lithdannende apparat. En hypotetisk forklaring (av flere 
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muligeJKan være aT en mu"CasJon SeTl:er 0PpCcIJ'C..S- eller tran

sportmekanismer for kation eller anion ut av funksjon. 

Mangelen på et skjell under coccolithen bryter sterkt med en 

hypotese formulert av Manton & Leedale (1969). Ut fra denne 

hypotese er en coccolith a betrakte som et organisk skjell der 

randen er kalsifisert. 

Disse forfatterne (og andre; Crenshaw 1964, Pienaar 1969) 

har ubestridelig påvist et organisk skjell under de kalsifi

serte strukturer i coccolithen hos Hymenomonas. Manton & 

Leedale (1969) har videre presentert indikasjoner på at et 

lignende skjell kan finnes hos CoaaoZithus pelagiaus, men i 

dette tilfellet er hele skjellet ennå ikke dokumentert. 

Figurene 12-13 i Manton & Leedale (1969) kan representere mer 

eller mindre sammenklappede organiske matrixer, strukturene 

mangler de karakteristiske trekk for organiske skjell: 

fibrillene (dvs. radiære ribber, konsentriske fibriller 

eller lignende). 

De aktuelle detaljene på de samme forfatteres figurer 16 og 

31 er aven fragmentarisk natur og kan vanskelig gi grunn til 

slutninger. 

Umiddelbart kunne mangel på skjell under coccolithen hos 

Coaaolithus huæZeyi tilskrives utilstrekkelig teknikk. Men 

et annet faktum kan tas til støtte for at coccolithen kan 

mangle et organisk skjell, nemlig at intet skjell i det hele 

tatt er påvist hos C-cellene, heller ikke ikke-kalsifiserte 

skjell. Det ville være rart om organiske skjell hos C-celler 

skulle være umulig å påvise når det er relativt enkelt å på

vise de tilsvarende strukturer hos S-celler. 
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CoaaoZithus huxZeyi er enestående innenfor coccolithoforidene 

og ordenen Prymnesiales (av de arter som hittil er undersØkt 

i elektronmikroskopet) ved å mangle ikke-ka1sifiserte skjell. 

Manton (1967a, b) påviste at en mutant av ChrysoahromuZina 

ahiton ikke var istand til å produsere den oppreiste kanten 

på de store skjellene som normalt finnes hos arten. I stedet 
produserte denne mutanten bare den basale, flate delen av 

skjellet. 

Det er mulig å forestille seg at en lignende mutasjon kan 

ha skjedd hos Coaaolithus huxleyi. Her kan det tenkes at 

kanten på skjellet produseres, dvs. cocco1ithen (etter Manton 

& Leedales (1969) hypotese), men ikke skjellet. 

Mangel på andre organiske skjell kan tyde på at en eventuell 

mutasjon kan ha vært mer grunnleggende enn hos Chrysoahromu
Zina~ med undertrykkelse av all skjellproduksjon. 

Av de strukturer som her er nevnt, synes det retiku1ære legemet 

å presentere de største problemer med hensyn til en eventuell 

funksjon. Ut fra dets opptreden er det rimelig å anta at det 

har en funksjon ved kalsifiseringen av cocco1ithen. Basert 

på de observerte detalje~ og litt kunnskap om kalsium i cellen 

generelt, burde det være mulig å formulere en forelØpig hypo
tese om det retikulære legemets funksjon. 

Dersom Hymenomonas-arter CoccoZithus-arter sammenlignes med 

hensyn til utformingen av det cocco1ithdannende apparat, er 

det tydelige forskjeller. Hymenomonas-artene produserer 

coccolither direkte i blærer i golgi-apparatet::, mens Coaao

lithus-arter har utviklet en selvstendig struktur plassert 

uavhengig av golgi-apparatet og fast plassert i forhold til 

de andre faste organellene. 

::Isenberg (1966) og Pet~rfi (1969) har egne hypoteser om cocco-

1ithdannelsen hos Hymenomonas. Disse hypoteser finner liten 

støtte ut fra andre forfatteres arbeider. 
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Det er rimelig å anta at strukturer som finnes i forbindelse 

med det coccolithdannende apparat hos CoacoZithus-arter 

erstatter en funksjon som golgi-apparatet utfører hos Hymeno

monas-artene. 

Produksjonen av et eventuelt organisk skjell og en organisk 

matrix må antagelig skje gjennom golgi-apparatet, da det 

funksjon generelt er knyttet til syntese av polysaccharider 

og/eller sammenkobling av proteiner fra ER med disse poly

saccharider og videre transport av produktene (se Northcote 

1971 eller Favard 1969 for generelle oversikter). 

At golgi-apparatet har en viktig funksjon også hos CocaoZithus 

huæZeyi fremgår tydelig av den mengde blærer som befinner seg 

mellom golgi-apparatet og coccolithvakuolen i de tidlige 

stadier av coccolith-produksjonen. 

Kalsium finnes særlig i forbindelse med membransystemer i 

cellen, f.eks. det sarkoplasmatiske retikulum i muskelceller 

(Wassermann & Kallfelz 1970) eller det endoplasmatiske reti

kulum hos peritriche ciliater (Carasso & Favard 1966). For

uten at kalsium spiller en viktig rolle i opprettholdelsen 

av membraners struktur og funksjon, kan kalsium holdes til

bake av membraner (allerede vist av Chambers & Reznikoff 

1926) eller transporteres gjennom membraner (se Wassermann 

& Kallfelz 1970). Frey-Wyss1ing & MUhlethaler (1965) mener 

at ioner kan transporteres langs membraner idet denne funk

sjonerer som "ion ladder". 

Det endoplasmatiske retikulum vil med sin store utstrekning 

representere et ideelt opptaks- og transportapparat for kal

sium til coccolithen. I Hymenomonas-artene kan kalsium 

transporteres via blærer fra ER til golgi-apparatets proksi

male side. I CocaoZithus-artene derimot synes ingen grunner 

å tale for at kalsium må passere gjennom golgi-apparatet. 
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Jeg ser det retikulære legemet som en spesialisert del av det 

endoplasmatiske retikulum, eller en struktur i nær tilknytning 

til dette. Dets funksjon kan tenkes å være knyttet til kalsi

fiseringen av coccolithen. Fig. 44 viser et skjematisk bilde 

av prosessen. 

Hypotesen har forelppie ingen eksperimentell stptte, men settes 

frem her som et forelØpig forslag til en funksjon for det re
tikulære legemet. 

Wilbur & Watabe (1963) har tidligere foreslått at det retikulære 

legemet kunne være involvert i produksjonen av den organiske 

matrix. Da burde det retikulære legemet opptre på et svært 
tidlig tidspunkt under coccolithdannelsen. dette stemmer ikke 

helt med det jeg her har funnet. 

Et helt annet problem er hvorledes anionet (i siste instans 
(C0 3 ) kommer frem til coccolithvakuolen. Dette spØrsmål vil 

jeg ikke forsØke å ta standpunkt til her. 

Dersom det retikulære legemet hos Coccolithu8 huxleyi virkelig 

er endoplasmatisk retikulum, er det tydeligvis modifisert mor

fologisk. Hos Coccolithu8 pelagicu8 ser tleisternal anastomoses" 

(som jeg tror er homologt med det retikulære legemet hos 

Coccolithu8 huxleyi) virkelig ut som vanlig, glatt endoplasma

tisk retikulum. 

Hvilke mekanismer som ligger bak selve utfellingen av mineralet 

vil det fØre for langt å komme inn på her. I de fleste hypo

teser om mineralisering i forskjellige organismer tilskrives 

membraner forskjellige spesielle funksjoner som gjør minerali

sering mulig ("active sites", "epitaetie sites"). Leseren 

henvises eventuelt til en generell oversikt over emnet (f.eks. 

Schraer 1970, som også har referanser til mye spesiell littera

tur) • 
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Il. Livssyklus 

Selv om dette arbeidet er et studium i cytologien hos 

CoaaoLithu8 huxZeyi~ har det kommet frem en del opplysninger 

om de forskjellige morfologiske former avarten. FØlgelig 

er det berettiget med en sammenfatning og noen betraktninger 

over mulige livssykler og kjernefasevekslinger. 

Et viktig resultat av arbeidet er kunnskapen om at CoaooLithu8 

huxZeyi i kultur kan finnes i tre forskjellige morfologiske 

former som kan dyrkes separat fra hverandre. Alle tre celle

typene formerer seg vanligvis vegetativt ved enkel, ekvatorial 

gjennomsnØring (todeling). Under spesielle forhold kan cellene 

danne amØboide svermere (nylig også påvist hos PLeuroahrY8i8 

(Brown 1970» som etter en tid faller til ro og i noen tilfelle 

kan dele seg. 

Hva som er uklart, er om S-cellene representerer en annen 

kjernefase enn C- og N-celler. Dersom dette viser seg å være 

tilfelle, bØr det letes etter stadier som kan tolkes som celler 

under reduksjonsdeling eller fusjons-stadier. 

I dette bildet passer enkelte av de observerte, sterkt avvikende 

celleformene inn. Det som er betegnet kjempeaeZZer kan tenkes 

å være forberedende stadier til en tetrade-deling (reduksjons

deling, meiose) i de tilfelle der slike celler er funnet i 

kulturer av C-celler (jfr. også Schwartz 1932, Bernard 1938, 

Parke & Adams 1960, von Stosch 1967). Kjempecellene ble ob

servert under forhold der også flagellbærende celler kunne opp

tre (bl.a. i gamle kulturer). 

For å fullfØre en kjernefase-syklus må også en fusjon av to 

haploide celler finne sted. Forutsatt at S-cellene er haploide, 

kan det tenkes at to slike celler fusjonerer direkte (den ana

tomiske bygning hos S-cellene ligner meget på den samme hos 

svermere av Hymenomona8. Leadbeater (1970) fant dog ingen 

tegn til fusjon hos disse). 
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Det kan være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i et diagram 

som viser de mulige forbindelser mellom de forskjellige celle

typene slik jeg ser det ut fra dette arbeidet (fig. 45). 

Ved fØrste blikk kan det synes som om forholdene er svært kom

pliserte hos Cocco~ithus huxZeyi. Mange av syklene på dia

grammet representerer unntak i den betydning at de synes å 

forekomme under spesielle forhold. Andre sykler er trivielle, 

vegetative todelinger. 

Det mest interessante i diagrammet er muligheten for en veks

ling mellom to generasjoner (C-celle og S-celle), analogt med 

det som er vist hos Coceo~ithus pe~agieus (Parke & Adams 1960) 

og Hymenomonas carterae (von Stosch 1955, Rayns 1962). Dette 

skifte kan hos CoccoZithus huxZeyi representeres ved diagram

met i figur 46. Figur 47 viser et tilsvarende diagram for 

Cocco~ithus peZagicus, slik vi med vår nåværende kunnskap kan 

se det. 

De to diagrammene (fig. 46 og fig. 47) synes å være helt ana
loge. Det som gjør at en slik livssyklus hos de to artene 

allikevel er forskjellig, er de vesentlige morfologiske for

skjeller hos de bevegelige faser. CrystaZZo~ithus-stadiet hos 

CoccoZithus peZagicus har organiske skjell, coccolither og et 

haptonema, mens S-cellen hos Cocco~ithus huxZeyi bare har orga

niske skjell. 

En tilsvarende sammenligning med Hymenomonas carteraes livs

syklus, slik Leadbeater (1970) har fremstilt den~ synes å av

slØre en mengde ulikheter. For det fØrste er et benthisk 

dium involvert i Hymenomonas' livssyklus, videre er det vesent

lige morfologiske forskjeller mellom de coccolithbærende stadier 

hos de to artene. 

Men dersom vi betrakter svermerene fra den benthiske fasen hos 

Hymenomonas som likeverdige representanter for artens haploide 

fase, kan man se fØlgende i et annet lys: S-cellene hos 

~ (fig. 48) 
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Figur 45. Livssykler og mulige overganger mellom de observerte celle
former. 

l. Normal vegetativ formeringsmåte under gunstige betingelser: ekva
torial avsnøring. 

2. Vegetativ formering under spesielle betingelser: cellen forlater 
hylsteret som en amøboid svermer for senere å dele seg. 

3. Den vanligste morfologiske forvandling i stillestående kulturer: 
cellen mister evnen til å danne coccolither. 

4. I gamle kulturer av N-celler er flagellbærende celler observert. 

5. I gamle kulturer av C-celler er flagellbærende celler observert. 

6. I kulturer av S-celler (92-stammen) kan coccolithkledte celler 
oppstå spontant. 
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SYNGAMI 
? 

Figur 46. Hypotetisk veksling mellom to forskjellige kjernefaser hos 
Coccolithus huæZeyi. Den diploide fasen antas å være representert ved 
C-cellen, mens S-cellen antas å være haploid. 

SVNGAMI 
? 

n? CRYSfALLOU1HUS 
. HYALINUS 

Figur 47. Hypotetisk veksling mellom to forskjellige kjernefaser hos 
Coccolithus pelagicus. CoccoZithus-fasen antas å være diploid, 
C~Y8talZolithu8-fasen antas å være haploid (iflr. von Stosch 1967). 



Coaaolithus hu%leyi er praktisk talt identisk mikroanatomisk 

sett med den ene svermertypen'hos Hymenomonae (cen svermeren'som 

von Stosch (1967) antok var gamet). Både denne svermeren (ifØlge 

Leadbeater 1970) og S-cellen av Cocaolithus huxleyi mangler 

haptonema~ og begge har kun et enkelt lag av randløse skjell. 

Et enkelt lag av randIØse skjell finnes også hos den andre 

svermertypen fra Hymenomonas (vegetativ svermer, ifØlge von 

Stosch 1967), men ellers er denne detaljen enestående (hittil) 

innenfor klassen (Leadbeater 1970). 

Leadbeaters (1970) modifikasjon av von Stoschs (1967) livs

syklus fremgår av figur 48. Dersom vi forskyver S-cellenes 

plassering i skjemaet på fig. 46 til en plass som tilsvarer 

svermerene i fig. 48, får vi et skjema som i fig. 49. 

Ved sammenligning av fig. 48 og fig. 49 fremgår det at livs

syklus hos CoaaoZithus huxZeyi kan tolkes som analog med livs

syklus hos Hymenomonas~ dersom vi antar at den benthiske fasen 

(med sin vegetative svermer) er faZt bort. Etter denne tolk

ing representeres den haploide fasen hos Coccolithus huxleyi 

kun av svermere som tilsvarer gametene fra en hypotetisk 

benthisk fase. Disse formerer seg i dette tilfellet selv
stendig ved todeling. 

Et tilbakeblikk på Coccolithus peZagicus viser at denne arten 

faller helt utenfor mønsteret. CrystaZlolithus-fasen ligner 

lite på en svermer. 

Med mer materiale å sammenligne med er det kanskje mulig å få 

klarhet i disse spØrsmål. 
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'igur 48. Livssyklus hos Hymenomonas, slik Leadbeater (1970) har 
"remstilt den (etter von Stosch 1967). Hymenomonas-cellene er 
.iploide, mens det fastsittende Apistonema-stadiet er haploid • 
.pistonema-stadiet produserer to forskjellige svermere, en type med 
Ig en type uten haptonema (Leadbeater 1970). 

MEIOSE 
? 

SVNGAMI 
? 

;irur 49. Livssyklus hos CoaaoZithu8 huxZeyi slik den kan fremstilles 
lnder antagelsen av at S-cellen representerer en frittlevende svermer. 
3yklus er svært lik den samme hos Hymenomonas, om vi antar at et fast-
3ittende stadium er falt bort. 
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Ill. De tidligere arbeider 

Med dette arbeidet er det mulig å kaste et blikk tilbake på 

noen av de tidligere arbeidene over CoccoZithus huxZeyi og 

se problemene i nytt lys. 

De mange morfologiske formene observert av Braarud (1963) 

kan finne sin naturlige plass i skjemaet fig. 45 (der alle 

overgangsformene ikke er tegnet inn). 

De nakne, flagelIbærende cellene som Braarud (1963) fant, var 

sannsynligvis identiske med den her beskrevne S-cellen. Nakne, 

ubevegelige stadier (Braaruds stadium f) kan ha vært identiske 

med S-celler, N-celler eller coccolithlØse C-celler. 

Den eneste celletypen som fremdeles ikke kan plasseres (og som 

heller ikke er blitt observert av hverken Braarud (1963), 

Paasche (personlig meddelelse) eller meg selv), er en eventuell 

coccolithbærende celle med flagelIer. 

Nå er det også blitt klart at Wilbur & Watabe (1963) tok ut

gangspunkt i galt materiale. De sarr~en1ignet ikke den cocco-

1ithdannende og den ikke-coccolithdannende celle i den betyd

ning at den ene celletypen bare hadde mistet evnen til å danne 

coccolither. De sammenlignet (etter min tolking) den vanlige 

vegetative celle og en gamet av samme arten. 

Med dette faller Wi1bur & Watabes (loc.cit) tilsynelatende 

antagelse om at X-body opptrådte som en erstatning for det 

coccolithdannende apparat når cellene mistet evnen til å danne 

cocco1ither. Jeg har også her funnet at X-body er en labil 

struktur i S-ce11en, i motsetning til det coccolithdannende 

apparat i C-cellen. 

Med de strukturelle undersØkelsene av N-ce11en er det også 

klart at de intracel1ulære morfologiske forandringer ved tap 

av evnen til å danne coccolither ikke er så dyptgripende som 
Wilbur & Watabe (1963) trodde. 
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IntE,ressant er det å se at Wilbur & Watabe (loc.cit) forsØk 

med nitratsult ledet til dannelse av coccolithbærende celler. 

Dette kan muligens tolkes som om nitratsult ledet til fusjon 

av gameter i 92-kulturen. 

Likeledes kan et tilfelle der coccolithdannende celler dannet 
nakne celler (Wilbur & Watabe (1963) p. 108) også tolkes som 

en mulig dannelse av gameter i kulturen. 

IV. Systematiske betraktninger 

Da Parke & Adams (1960) påviste en heteromorf generasjons

veksling mellom to cocco1ithoforider, tidligere plassert i 

forskjellige familier, ble verdien av det etablerte system 

basert utelukkende på coccolithenes morfologi (Braarud et al. 

1955, Halldal & Markali 1955, m.fl. tidligere og senere 

arbeider) vesentlig svekket. Men samtidig var den elektron-

mikroskopiske preparerings- og snitteteknikk fØrt langt 

at nye taksonomiske kriterier hadde begynt å peke seg ut. 

Dette arbeidet over Coo~otithu8 hu~teyi bidrar forhåpentlig 

til å skape perspektiv over en coccolithoforide-systematikk 

der mikroanatomiske kriterier inntar en bred plass. 

Visdommen i Christensens (1962) utskillelse av klassen Hapto

phyceae fra tidligere systematikeres klasse Chrysophyceae 

(Fritsch 1935, Fott 1959, f.eks.) (hovedsakelig basert på 

flagelIstrukturen, se Parke 1961) er gjentatte ganger blitt 

underbygget på det finstrukturelle nivå. Den indre strukturen 

hos CoccotithuB hu~teyi følger den vanlige Haptophyceae

struktur med mangel på " girdle-lamellae" og nærvær av "peculiar 

golgi structure lt som to av kjernepunktene (Massalski & Leedale 

1969, Manton 1967a) til forskjell fra det som er regelen innen 

klassen Chrysophyceae (Christensen 1962, 1966). 
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Christensens (1962) intensjoner har tydeligvis vært å dele 

klassen Haptophyceae i to ordener: 

Orden l, Isochrysidales, kjennetegnet ved at de bevegelige 

faser mangler et synlig haptonema (etter Parke & Dixon 1968). 

Orden 2, Prymnesiales, kjennetegnet ved at de bevegelige 

stadier har et vel utviklet haptonema (iflg. Christensen 1962). 

I tillegg kommer det faktum at alle former som regnes å hØre 

til under l. orden (Christensen (1962) setter et spørsmåls

tegn ved fam. Derepyxidaceae) er beskrevet som nakne (Parke 

1949, 1961, Prauser 1958 (se også Fournier 1969), v.Stosch 

1967). 

Alle de former som plasseres i 2. orden og som hittil er blitt 

undersØkt i elektronmikroskopet har organiske skjell. 

Etter dette arbeidet synes Coeeolithus huxZeyi å ha fØlgende 

egenskaper med mulig taksonomisk verdi på ordens-, familie-, 

slekts- eller artsnivå, i tillegg til tidligere taksonomiske 

kriterier: 

l. Den coccolithbærende cellen synes å mangle ikke-kalsifiserte 

organiske skjell i tillegg til coccolithene. Denne egenskap 

stiller arten svært isolert i forhold til de andre hittil 

undersØkte arter. Uten mer materiale å sammenligne med har 

denne detalj liten betydning på det nåværende tidspunkt. 

2. Den bevegelige fasen har organiske skjell, men mangler cocco

lither (jfr. CoeeoZithus peZagieus' bevegelige fase). Også 

i dette tilfellet er det foreliggende materialet for sammen

ligning for lite til at konklusjoner kan trekkes. 

3. Skjellene hos denne bevegelige sen er i prinsippet bygget 

som hos andre coccolithoforider, men finstrukturen av skjellet 

er noe spesiell. Skjellenes struktur som sådan er hittil ikke 

tillagt noen verdi i taksonomisk sammenheng. 
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Innenfor slekten Chrysochromulina er det registrert stor 

variasjon i utformingen av de organiske skjellene. 

4. Cellene har et tydelig hylster omkring protoplasten. Dette 

er hittil ikke tillagt noen verdi som taksonomisk kriterium 

innenfor Haptophyceae, men nevnes her fordi at hylsteret hos 

Coccolithu8 huxleyi er svært likt et tilsvarende hylster hos 

Diacronema vlkianum (Diacronemataceae, Isochrysidales) i sin 

struktur (se Fournier 1969). 

Parke & Dixon (1968) antydet at den bevegelige fasen hos 

Coccolithus huxleyi har trekk som minner om ordenen Isochrysi

dales (Parke & Dixon 1968, p. 805, pkt. 4 i "Notes o o oil). 

5. FlagelIene har dårlig utviklede flagellrØttero Centrioler er 

hittil ikke funnet hos C- eller N-cellero Det er mest relevant 

å sammenligne med Coccolithus pelagicus ubevegelige fase, som 

har to centrioler tilsynelatende uten røtter. Vi vet ennå 

ikke om Crystallolithus-stadiet har flagellrØttero 

Hymenomonas-artene har kraftige flagellrØttero Ingen konklu

sjoner kan treffes fØr et større sammenligningsgrunnlag fore

ligger. 

6. Cellene mangler haptonema i den bevegelige fasen. Dette kan 

indikere slektskap med former under ordenen Isochrysidales, 

men da den bevegelige fasen av Coccolithu8 huxleyi faktisk 

har skjell, skiller den seg allikevel ut fra ordenen. 

En annen mulighet er at S-cellen tolkes som en svermer. Fin

strukturen hos eventuelle svermere fra ordenen Isochrysidale8 

er ennå ikke kjent. 

70 Pyrenoidens struktur og plassering er et vesentlig taksonomisk 

kriterium (Manton & Peterfi 1969). Ved sin plassering hos 

Coccolithus huxleyi ligner den mest på den samme struktur hos 

CoccoZithus peZagicu8~ men thylakoidene inne i pyrenoiden er 

forskjellige. 



En slik variasjon i pyrenoid-thylakoidene er vanlig, f.eks. 

innenfor slekten ChrysochromuZina. 

8. Cocca2ithu8 hu~2eyi har tilsynelatende en mulighet til å 

gjennomfØre en livssyklus med veksling mellom forskjellige 

frittlevende faser. Overfladisk sett minner muligheten for 

en veksling mellom S- og C-celler hos CoccoZithus huxZeyi 

mest om den heteromorfe veksling som Parke & Adams (1960) 

viste for CoccoZithus peZagicus. Men dersom den bevegelige 
fasens mikroanatomi tillegges betydning (hvilket bØr gjØres), 

kan vekslingen likeledes tolkes som en redusert livssyklus 

beslektet med den hos Hymenomonas. 

Det samlede observasjonsmateriale viser at Coccolithus huxleyi 

har mikroanatomiske trekk som gjØr det vanskelig å plassere 

arten nØyaktig innenfor systemet. Den ubevegelige fasen viser 

utvilsomt nær tilknytning til Coccolithus pelagicus~ men byg
ningen av S-cellen og tolkingen av livssyklus ut fra dette kan 

indikere slektskap med Hymenomonas. 

Verdien av observasjonen ligger dog ikke i mulighetene for 

allokasjoner innenfor systemet, men som et bidrag til å bygge 

opp et nytt system. 

Dette arbeidet har ikke bidratt til å klare opp i coccolitho
foride-systematikken som sådan, men fØyet nye detaljer 

til det brogede bilde som allerede eksisterer. Arbeidet har 

heller ikke, etter min mening, styrket vesentlig Hay & Mohlers 

(Hay et al. 1967) oppfatning av Coccolithus huxleyi: at den 

bØr skilles ut i egen slekt, Emiliania. En umidåelbar appro

basjon av de nevnte mikropaleontologers forslag vil bidra 

til å Øke forvirringen. Jeg tror at en avventende holdning, 
med problemene klart for øye, er det sunneste på det nåværende 

tidspunkt. 
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Til slutt vil jeg påpeke at med den Økende betydning av 

fikstrukturelle kriterier for taksonomien bØr en noenlunde 

standardisert teknikk benyttes for prepareringen. Dobbel 

fiksering med godt bufret fikseringsvæske, justert til et 

osmotisk trykk like den aktuelle organismens naturlige 

medium synes mest rimelig. 



-117-

F. ETTERORD 

Det er tydelig at coccolithoforidene representerer et rikt 

felt for videre forskning. Gruppen har særlig interesse fra 

to forskjellige vinkler: 

l. Fra systematikerens synspunkt 

2. Fra cellefysiologens synspunkt 

Et felles problem er at svært få arter av coccolithoforider 

lar seg holde i kultur på det nåværende tidspunkt. En lØs

ning av dette problem bØr gis hØY prioritet. 

For systematikeren vil elektronmikroskopet være et redskap 

for lØsning av taksonomiske problemer. Umiddelbart vil det 

nå være naturlig å ta for seg de vanligste artene, fiksere 

og snitte og få dem plassert tilfredsstillende i et system. 

På lengre sikt representerer kanskje coccolithoforidene en 

nØkkel til mer kompliserte spØrsmål om ontogenese og fylogeni. 

SpØrsmål omkring coccolithdannelsen har spesiell interesse 

for cellefysiologen. Fremtidige forskningsprosjekter omkring 

coccolithdannelsen bØr inkludere en utstrakt bruk av cyto
kjemisk metodikk for elektronmikroskopet (spesifikke reak

sjoner for ATPase, Ca++, m.m.), et felt som er under rivende 

utvikling. Også i kombinasjon med selektive inhibitorer og 

autoradiografi bØr elektronmikroskopet kunne gi resultaLer', 

Muligheter for anvendelse av mikrosonde og scanningrpntgen

spektrograf med hØY opplØsning synes også å være lovende. 
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G. SAMMENDRAG 

l. CoccoZithu8 huxZeyi er dyrket i kultur og gransket i lys

og elektronmikroskop. 

2. I kultur kan tre morfologisk forskjellige former av Cocco

Zithu8 huxZeyi opptre: den coccolithkledte celleformen 

(C-cellen), den nakne celleformen (N-cellen) og den skjell

bærende celleformen (S-cellen). 

3. Den coccolithbærende celleformen (C-cellen) har et lag av 

kalkskall, coccolither, utenpå cellen. Coccolithene produ

seres inne i cellen i et spesielt organelI, her kalt det 

coccolithdannende apparat. Det består aven spesielt ut

formet vakuole der coccolithen produseres, og et nettverk 

av tubuli (det retikulære legemet) i nær tilknytning til 

vakuolen. 

4. Produksjonen aven coccolith begynner med at en flat vakuole 

(vesikel) dannes umiddelbart utenfor kjernemembranen. Vakuolen 

vokser og antar omtrent samme form som coccolithen. Inni 

vakuolen dannes et membransystem (matrix-membranen) som nøy

aktig har coccolithens form. Dette system av membraner 

synes etter hvert å fylles med kalsiumkarbonat. Når cocco

lithen er ferdig, transporteres den ut på cellens overflate. 

5. Det retikulære legemets funksjon ved coccolithdannelsen er 

uklar. Det antas at det retikulære legemet er en spesialisert 

del av det endoplasmatiske retikulum og er i direkte eller 

indirekte forbindelse med dette. Da det retikulære legemet 

synes å opptre i forbindelse med kalsifiseringen, antas dets 

funksjon å være forbundet med dette. 

6. Den nakne celleformen (N-cellen) lager ikke coccolither. Hele 

det coccolithdannende apparat finnes inne i cellen. Matrix

membraner produseres, men de kalsifiserer ikke. 
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7. Den skjellbærende cellen (S-cellen) mangler det coccolith

dannende apparat. Cellen produserer ikke-kalsifiserte orga

niske skjell i golgi-apparatet, som transporteres ut og plas
seres taklagt på cellens overflate. 

8. Den skjellbærende cellen kan ha flagelIer. Disse er akrone

matiske, like lange, og de beveges heterodynamisk. FlagelIene 

trekkes inn i cellen fØr celledelingen. Cellen mangler hapto

nema (som C- og N-cellen). 

9. Den skjellbærende cellen kan ha en spesiell vakuole som inne

holder krystall-lignende legemer i bevegelse (X-body). Hvilken 

funksjon denne vakuole har, er uklart, men det antas at X-body 

ikke opptrer som noen erstatning for det coccolithdannende 

apparat, som her ikke finnes. 

10. Alle tre celletypene har en veldefinert struktur like utenfor 

plasmamembranen: et tynt hylster. Dette er lØst, cellen kan 

under spesielle forhold forlate hylsteret. 

Il. Cellens indre bygning stemmer godt overens med den som er be

skrevet for andre haptophyceer. Cellene kan ha "peculiar 

golgi structure", kloroplastene mangler "girdle lamellae". 

Pyrenoiden kan ha en utpreget krystallinsk struktur. Kjernen 

hos Coaaolithus huæleyi er av den prokromosomale type, med 

tydelige, sterkt fargbare områder i interfasen. 

12. Alle celletypene formerer seg vanligvis vegetativt ved 

ekvatorial gjennomsnØring (totaldeling). Under spesielle 

forhold kan protoplasten forlate hylsteret som en naken svermer. 

Denne kan senere dele seg. 

13. Celler med flagelIer (antatt å være S-celler) er observert i 

kulturer av C-celler (og N-celler). Coccolithkledte celler 

er funnet i kulturer av S-celler. Det foreligger derfor 

muligheter for en heteromorf veksling mellom to celletyper. 

UndersØkelser av kjernen synes å underbygge hypotesen om at 

dette er en kjernefaseveksling. 
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14. Bygningen av S-cellen hos CoaaoZithu8 huxleyi er nesten 

identisk med bygningen av de svermere som er antatt å være 

gameter hos Hymenomonae. Dersom det foreligger en kjerne
faseveksling hos CoaaoZithu8 huxZeyi med skifte mellom S-

og C-celler, kan denne sammenlignes med kjernefasevekslingen 

hos Hymenomonae~ dersom vi antar et fastsittende benthisk 
stadium er falt bort (ikke utviklet) hos CoaaoZithu8 huxZeyi. 

15. Fra et systematisk synspunkt bidrar dette arbeidet med detal

jer til en utdyping aven haptophyce-systematikk basert blant 

annet på finstrukturelle detaljer. På det nåværende tids

punkt er sammenligningsmaterialet for lite til å trekke noen 

taksonomiske konklusjoner av dette arbeidet. En umiddelbar 

approbasjon av Hay & Mohlers forslag (Hay et al. 1967) om å 

opprette en ny slekt EmiZiania~ for CoaaoZithu8 huxZeyi~ 

ansees for å være for tidlig på disse premisser, og utilstrek

kelig på forfatternes egne premisser. 

16. Resultater fra tidligere arbeider er trukket frem og gransket 

i lys av denne undersØkelsen. En foreslått syklus (Braarud 

1963) kan ansees for et spesialtilfelle som kan forekomme 

under visse forhold. Wilbur & Watabes (1963) undersØkelses

materiale kan, etter min tolkning, sees som den vegetative 

fasen og svermeren fra saIT~e art, ikke to likestilte celle

typer der den ene hadde mistet evnen til å danne coccolither 

(kalsifisere). 

17. Retningslinjer for et eventuelt videre arbeid med arten er 
foreslått. Spesielt coccolithdannelsesprosessen bØr kunne 

undersØkes med nye metoder som er under utvikling (cytokjemi 

i elektronmikroSkopet). 
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APPENDIX 

Aaetokal"min-c' < nlnp for kromosomfarginp: (etter Brinkmann 

195 O) . 1 R' kar-:rdn lØses under forsiktier oppvarminr i 45 % eddik

syre (avtrekkskap). Etter avkjøling tilsettes 1 dråpe mettet 

løsning av jernaeetat. Filtreres. 

AZaianbZått-opp1Øsning for farging av sure po1ysaccharider 

(modifisert etter Romeis 1968). 0,5 g A1cianb1ått (Gurr) 

lØses i 100 ml 3% eddiksyre. Filtreres. 

AZkohoZpekke for dehydrering. Objektet føres gjennom en rekke 

av Økende alkohol-konsentrasjoner. For CoaaoZithu8 huxZeyi 

ble fØlgende tider og styrker benyttet: 

30% alkohol 15 min. 

50% alkohol 15 min. 
70% alkohol 15 min. 

85% alkohol 15 min. 

96% alkohol 15 min. 

100% alkohol 2 x 15 min. 

Sentrifugering imellom hvert trinn. 

B1y-, se ReynoZds~ VenabZe & CoggeshaZZ. 

Buffer, se CaaodyZatbuffep. 

CaaodyZatbuffep for elektronmikroskopi. 42,8 g Na-cacody1at 

lØses i ca. 3/4 liter destillert vann. Etter opplØsning 

fortynnes til 1 liter. Kontroller eventuelt at pH er i over

kant av 8 (dersom det er viktig med kritisk kontroll av pH). 

OpplØsningen er 0,2 M, passende til fremstilling av fikser

ingsvæsker for marint materiale. OBS. Na-cacody1at er en 

giftig organisk arsen-forbindelse. Vask hendene etter kon

takt med væsken eller saltet. 
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Carnoys fikseringsvæske for kromosomundersØkelser (Gerlach 

1969). 25 ml iseddik tilsettes 75 ml 96% alkohol. 

Dehydrering, se AZkohoZrBkkB. 

Epon (Epicote) 812, innleiringsmiddel for elektronmikroskopi. 

Denne oppskriften er rutinemessig brukt ved Botany Department, 

University of Leeds (J. Throndsen, personlig meddelelse). 

240 ml D.D.S.A. 

150 ml Epon 812 

30 ml M.N.A. 

Dette blandes grundig. Deretter tilsettes 

8,2 ml benzyldimethylamin (aktivator) 

Den ferdige blandingen kan lagres i fryseboks. 

FargeopplØsninger for elektronmikroskopi, se ReynoZds, UranyZ, 

VenabZe. 

FargeopplØsning for lysmikroskopi, se Acetokarmin, AZcian-, 

Sudan-, Orcein-. 

Fikseringsvæsker for elektronmikroskopi, se GZutaraZdBhyd-, 

Osmium-o 

Fikseringsvæsker for lysmikroskopi, se Carnoy. 

Formvar-opplØsning til fremstilling av bærehinner. Det be

nyttes en 0,3% opplØsning av Formvar i ny-destillert ethylen

diklorid. Se Pease (1964) for detaljer. 

GZutaraZdehyd-fikseringsvæske for elektronmikroskopi. 

FØlgende oppskrift gir en fikseringsvæske som passer for marint 

materiale (ca. 30t S). LØs opp med 13,7 g sucrose i 100 ml 
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cacody1atbuffer, dette gir en 0,4 M opplØsning med hensyn 

på sucrose. 

ingsvæsken, 

fiksering. 

Ha:vparten av opplØsningen brukes til fikser

rest:en gj emmes til skylling av obj ektet etter 

Fikseringsvæsken lages av: 

0,2 M cacody1atbuffer med 0,4 M sucrose 

50% glutara1dehydopp1Øsning (handelsvare) 

Dette gir en 8% opplØsning av glutaraldehyd. 

42 ml 

8 ml 

En volumdel 

cellekonsentrat i sjøvann tilsettes samme mengde av denne 

fikseringsvæsken. OBS. Konsentrerte glutaraldehyd-opp1Øs

ninger avgir en damp som ikke er helt ufarlig, spesielt fordi 

den er nesten luktfri. 

IMR 1/2 medium basert på naturlig sjøvann. (Eppley et al. 
1967). Det benyttes fire stamoppløsninger, således: 

OpplØsning l: 1,8% oppløsning av Na2HP04 
OpplØsning 2: 5% opplØsning av KN0 3 

OpplØsning 3 (spormetall-mix): 

FeC1 3 6H 2O 1000 mg 
MnS0 4 H20 620 mg 

ZnS0 4 7H2O 250 mg 

Na 2Mo0 4 2H 2O 130 mg 

CoC1 26H 2O 4 mg 

CuS0 4 SH20 4 mg 

Na 2EDTA 6000 mg 

Dette lØses i 1000 ml (1 liter) glassdestillert vann. 
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OpplØsning 4 (vitamin-mix): 

l. Vei opp 10 mg biotin og sett dette til 1000 ml glassdestil

lert vann. Da biotin er termostabilt til 100oe, kan lØs

ningen varmes opp for å lette opplØsningen. Etter opplØs

ning tas ut 10 ml som fortynnes til 99 ml med glassdestillert 

vann. Disse 99 ml skal bli den ferdige vitamin-opplØsningen. 

2. 10 mg vitamin B12 veies opp og lØses i 100 ml glassdestillert 

vann. Av dette tas ut l ml som settes til de 99 ml biotin

opplØsning. Resten av B12-opplØsningen kan fryses ned til 

senere bruk. 

3. 10 mg thiamin veies opp og settes til de 100 ml B12-biotin

opplØsning. Den ferdige vitaminopplØsningen inneholder 

l ~8 biotin, l ~g B12 og 100 ~g thiamin pr. ml. 

SjØvannsmediet lages ved å fortynne 900 ml lagret sjØvann 

til 1000 ml med glassdestillert vann. Deretter tilsettes 

1/2 ml av hver av de fire stamopplØsningene. 

Innleiringsmedier, se Epon~ Spurr~. 

Karmin, se Aaetokarmin-. 

Kulturmedium, se IMR 1/2~ SimpZe-. 

Kulturvask, se Vask. 

LugoZs lØsning, (etter Henrichsen 1950). 2 g kaliumjodid og 

l g jod lØses i 100 ml destillert vann. 

Medium, se IMR 1/2~ SimpZe-. 

Oraein-opplpsninp for kromosomfarping. 

lØses ved forsiktig oppvarming i 100 ml 

Filtreres etter avkjØling. 

l g orcein (Gurr) 

50% eddiksyre. 
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Osmiumtetroksyd-fikseringsvæske for bruk alene. 0,2 g 080,+ 

lØses i la ml 0,2 M cacodylatbuffer (2% opplØsning). 5 ml 
av dette tilsettes raskt til samme mengde cellekonsentrat i 

sjøvann. OBS. For fremgangsmåte ved brekking av glassam

pulle og forsiktighetsregler ved behandling av osmiumtetrok

syd, se Laane (1970) s. 42. 

Osmiumtetroksyd-fikseringsvæske for bruk etter glutaraldehyd. 

0,1 g OsO,+ lØses i 10 ml 0,2 M cacodylatbuffer (1% opplØsning). 

OBS. For fremgangsmåte ved brekking av glassampulle og for

siktighetsregler ved behandling av osmiumtetroksyd, se Laane 

(1970) s. '+2. 

Reynolds blycitratopplØsning for "farginglI av EM-snitt. 

(Reynolds 1963), 1,33 g Pb(N03 )2 og 1,76 g natriumcitrat 

(Na3(C6H507)2H20) settes til 30 ml vann i en 50 ml flaske. 
Ryst kraftig i ett minutt, ryst deretter en gang i mellom, 

(f.eks. hvert 5. minutt) i 30 minutter. Deretter tilsettes 

8 ml lNNaOH, og det hele fortynnes til 50 ml. 

Saltsyre-alkohol. l ml 25% saltsyre tilsettes 99 ml 70% 

alkohol. 

Simple, kunstig sjøvannsmedium (modifisert etter Paasche 1964). 

FØlgende kjemikalier lØses i ca. 3/4 liter glassdestillert 

vann: 

CaC1 2m. 30% aq. (vann) 0,8 g 

KCl 0,8 g 

NaCl 30 g 

MgSO,+ 7H2O 6 g 

TRIS 0,25 g 

Det er viktig at kalsiumkloridet lØses helt fØr noe sulfat 

settes til. 



Deretter tilsettes av de stamopplØsninger som er nevnt under 

IMR 1/2: 

Nitrat-stamopplØsning 1/2 ml 

Fosfat-stamopplØsning 1/2 ml 

Vitamin-mix 1/2 ml 

Spormetall-mix 1/2 ml 

Til slutt justeres pH (med HCl eller NaOH) til ca. 8,2. 

Sjøvann, se IMR 1/2~ SimpZe. 

Spupra low viscosity embedding medium CSpurr 1969). Den 

fØlgende sammensetning gir blokker av middels hardhet. 

Konsulter bruksanvisningene for de ferdige sett av kjemi

kalier som er i handelen for andre hardhetsgrader. 

Vinyl-cyclohexen dioxide (VCD) 10 g 

Diglycyl-ether av polypropylenglycol 6 g 

Nonenylsuccinic anhydride 26 g 

Dimethylaminoethanol 0,4 g 

Kjemikaliene blandes i den nevnte rekkefØlge i et beger

glass på en vekt med direkte avlesbar skala. Deretter 

blandes det hele grundig med magnetrører. 

Sudansvart-opplØsning for farging av lipid. 0,1 g sudan

svart lØses i loa ml 70% alkohol. Filtreres. 

UpanyZacetat-opplØsning for '1farging" av EM-snitt (en av 

mange modifikasjoner). 10 ml 50% alkoh01 tilsettes ca. 

0,5 g uranylacetat. Rystes. Sentrifugeres fØr bruk. 
Brukbar i ca. 14 dager. 



Vask av glass til kulturbruk i maskin (metode etter Paasche, 

upubl.): 

l. Vask i lab-vaskemaskin med en toppet teskje spesialvaskemiddel 

og 5 dråper fuktemiddel. 

2. Natten over i Na2EDTA-opplØsning, en toppet spiseskje til 

en bØtte vann. 

3. Skylling, 6 ganger i springvann, 3 ganger i glassdestillert 

vann. 

4. TØrking i tØrkeskap. Apningene dekkes deretter med alumi-' 

niumsfolie, oppbevares stØvfritt. 

Vask av glass til kulturbruk med soda-syre: 

l. Gjenstandene legges i en soda-opplØsning (ca. SOg soda pr. 

liter opplØsning) og varmes opp til koking. 

2. Skylling i springvann. 

3. Gjenstandene skylles i 0,1 N saltsyre. 

4. Skylling, 6 ganger i springvann, 3 ganger l glassdestillert 

vann. 

5. TØrking. 

VenabZe & CoggeshaZZs blycitratopplØsning for "farging" av 

EM-snitt. (Venable & Coggeshall 1965). 0,01-0,04 g bly

citrat settes til la ml destillert vann. Deretter settes 

0,1 ml 10 N NaOH til, det hele rystes til alt er opplØst. 


