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Rolander heeft omstreeks 1750 voor het eerst de mijt-larve
waargenomen, welke in Suriname als patatta-luis bekend staat
en door Linnaeus in 1758, op een voor onze moderne zoölogische
begrippen zeer onvoldoende wijze onder den naam van /Icarws
èatatas is beschreven. Tot voor kort werd van dit dier, dat zich
graag op het lichaam van den mensch vastzet en een hinderlijke
huidaandoening veroorzaakt, geen nieuw materiaal meer ver-
zameld, zoodat men in het duister tastte welke mijt Linnaeus met
zijn i4carws èatetes kon hebben bedoeld.

In 1911 beschreef Oudemans een nieuwe mijt-larve uit de om-
geving van Paramaribo, Aftcro^rowdt^ïMW fel/ert, welke op een
kever was gevonden. In 1927 konden door denzelfden onder-
zoeker, aan de hand van een honderdtal exemplaren van onzekere
herkomst uit dezelfde streek, nieuwe gegevens over deze soort
worden gepubliceerd, zoodat het nu volgens Oudemans wel vast
stond, dat zijn AfïcroJArowfadiMm Ae//m gelijk was aan Linnaeus'
y4car«s èatatas. Als punt van twijfel bleef echter de vraag, of
AfïcrctfAfowèütóm Ae//m' wel als een parasiet van den mensch
mocht worden beschouwd.

In 1927 kreeg Prof. Flu gelegenheid in Paramaribo patatta-
luizen te verzamelen, waarbij hij boeren in grasland liet staan en
de mijten wegving, die tegen hun bloote beenen kwamen op-
kruipen. Daar deze dieren met geen der bekende mijt-larven
bleken overeen te komen, werden zij door van Thiel in 1930 onder
den naam van TVowfo'cwfo //«t beschreven. Met Linnaeus' ^Icarws
èato/as mochten zij niet identiek worden verklaard, omdat nog
altijd de kans bestond, dat Oudemans' Micro/Arowèiüww Ae//m
ook op den mensch zou worden gevonden.

Om deze twijfel aangaande de identificatie van Linnaeus'
•4car«s ftatotos weg te nemen, werd door den districtsgeneesheer
van Ommeren te Uitvlugt van Febr. 1930 tot April 1931 een aan-
tal kinderen op de aanwezigheid van mijt-larven onderzocht, ter-
wijl tegelijkertijd ook op kippen en hagedissen materiaal werd
verzameld. Het bleek, dat van de 1689 op den mensch ver-
zamelde larven 1651 als TVowfo'cM/a //wt moesten worden gede-
termineerd; de overige behoorden tot een nieuwe soort, welke
door Mejuffrouw Schierbeek in 1937 7Yomfo'cM/a va«ow»tere«i
werd genoemd. Mï'cro^rorafo'rfjMwi AeZ/eri A. C. Oudemans bleek
bij den mensch in de Surinaamsche kuststreek, zeer waarschijn-
lijk niet voor te komen. Op kippen werd alleen 7>owfocw/a /Jwt
gevonden; op hagedissen meestal ÏYomfocM/a yawcwmierem' en
slechts zelden 2>omótcw/a //MI.
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De kans was dus groot, dat Linnaeus, toen hij in 1758 de op
den mensch in Suriname verzamelde patatta-luizen beschreef,
óók 7>om&tc«Z« //«t onder oogen heeft gehad, zoodat het nu alles-
zins gerechtvaardigd was zijn /4car«s èatetes identiek te ver-
klaren met 7>ow&tcMfo /Ji«. Na één en driekwart eeuw was men
er dus in geslaagd een van Linnaeus' soorten terug te vinden. —
De op den mensch in de kuststreek van Suriname voorkomende
„patatta-luizen" behooren dus voor het allergrootste deel (i.e.
97%%) tot de soort 7>0mfo'cMfo èatetes (Linné) syn.
//«t van Thiel, voor een klein deel (i.e. 2 /̂3%) tot
i/aworamörem' Schierbeek.

De naam patatta-luis (patattenluis, patata-losso, grasluis, béte
rouge, koereme) is in tweeërlei opzicht misleidend. Vooreerst is
dit organisme niet een luis, maar de larve van een mijt, het be-
hoort dus tot de klasse der spinachtigen en niet tot die der insec-
ten ; ten tweede is het verband met de patatta-cultuur niet duide-
lijk. Ze worden op het gras, in aanplantingen van kouseband (een
klimplant met eetbare peulvruchten), of zelfs in het zand ge-
vonden, terwijl over het voorkomen in patattas (batatas, sweet
potatoes, eetbare wortelknollen van 7̂ >owoea èata/as), waaraan het
dier zijn naam te danken zou hebben, door niemand wordt ge-
sproken, behalve door Linnaeus. Een mogelijke verklaring voor
deze benaming is, dat men er het organisme mee bedoeld heeft,
waarvan de patatta-eters, waarmede de Nederlanders bedoeld
waren, die zich in de kuststreek vestigden, zoo'n ondragelijken
last hadden.

Het lichaam van de patatta-luis is rond, afgeplat en meestal
niet langer dan een halve millimeter. Het dier is rood en ruig be-
haard. Daar het geen volwassen mijten zijn, hebben ze drie en
geen vier paar pooten.

Hoewel ze overal in de kuststreek worden aangetroffen, schijnen
ze ook diep in het binnenland voor te komen. Na lichte regen-
buien aan het einde van een korte droogte-periode heeft men de
meeste kans besmet te worden. De larven kruipen over de beenen
of langs kleedingstukken naar boven en hechten zich in de huid
vast, waarschijnlijk steeds naast de haarfollikels. Bij volwassenen
gaan ze meestal niet verder dan tot aan den navel, bij kinderen
komen ze echter veel hooger; zij concentreeren zich dikwijls op
de oorschelpen, in de oksels, om den navel, aan den buik, aan de
onderbeenen en in de genitaalstreek. De larven zwellen pas na een
paar dagen op, worden hierbij donkerder van kleur en vallen na
hoogstens vijf dagen af.
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Het zich vastzetten van de larven geeft aanleiding tot een huid-
aandoening, waarbij in den regel eerst plaatselijke roodheid en
vervolgens zelfs met vocht gevulde blaasjes optreden, welke
heftig jeuken. De krabeffecten kunnen gemakkelijk door micro-
organismen worden geinfecteerd, waardoor kleine etterpuistjes
in alle stadia ontstaan. Flu heeft er in 1928 op gewezen, dat der-
gelijke onschuldige zweertjes bij verwaarloozing aanleiding kun-
nen geven tot zware beenzweren. •

Blanken reageeren in het algemeen niet heftiger dan anderen.
Wordt men eenigen tijd achtereen gestoken, dan ontstaat er een
tijdelijke ongevoeligheid voor het vastzitten der larven. Na een
flink zeepbad, desnoods voorafgegaan door een afwrijven met een
in olijfolie gedrenkte lap, komt men prompt van de mijten af. —
Een mengsel van rum en bekauwde tabak is een geliefkoosd mid-
del tegen teken op de petroleumterreinen van Venezuela. De be-
kende huidarts uit Nederlandsch Oost-Indië, Kayser, vermeldt,
dat JVomèï'cw/a-larven gemakkelijk zijn te verwijderen door een
inwrijven met alcohol, benzine of perubalsem.

Flu heeft in 1911 het vermoeden geuit, dat in het bosch levende
teken betrokken zouden zijn bij het ontstaan der bosch-yaws
(boesi-jassi, pianbois), een ziekte, welke zich in zweren en knob-
bels in de huid openbaart en veroorzaakt wordt door dierlijke pro-
tisten uit de Let'sAmam'a-groep. Volgens Pedro Weiss is de door de
aanwezigheid der TVomfocwfo-larven stuk gekrabde huid voorbe-
schikt voor de ontwikkeling van deze parasieten; Escomel ziet
in genoemde mijt-larven zelfs de overbrengers der Leishmaniae.
Van Thiel, die in 1930 deze mogelijkheid onder oogen heeft ge-
zien, komt echter tot de slotsom, dat, naar alle waarschijnlijkheid
niet teken en mijten maar bloedzuigende muggen (PWeio/owMs-
soorten) de overbrengers zijn van de parasieten, welke tot de
huid-leishmaniose in Suriname aanleiding geven. Het eenige ver-
band met de patatta-luis (en ook met teken) zou dan zijn gegeven
door de omstandigheid, dat deze muggen de neiging hebben in
of bij door deze dieren gemaakte wonden bloed te zuigen.

Wanneer 7>omètctt/a-larven uit de huid worden verwijderd,
bevindt zich vóór aan den kop vaak een buis, welke bij pas vast-
gehechte larven zeer kort is, doch die bij oudere larven bijna
anderhalf maal zoo lang kan zijn als de larve zelf. Vroeger heeft
men deze buis, welke zich als een slurf voordoet, voor een orgaan
van de mijt gehouden, maar den laatsten tijd is men tot de over-
tuiging gekomen, dat men hier te maken heeft met een buis, ge-
vormd uit veranderd, met speeksel van de 7Yom&z'c«/a doortrok-
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ken, afgestorven weefsel van den gastheer. — De bouw en het
ontstaan van deze weefselbuis, of histosipho, is door van
Thiel en van Ommeren in 1941, aan de hand van een aantal
microfoto's zorgvuldig nagegaan. Voor de aanwezigheid van een
open centraal kanaal wordt de periodieke speekselafscheiding van
de larve verantwoordelijk gesteld. De groei van de histosipho
vindt aan den top plaats; hier wordt het huidweefsel door het
speeksel zoodanig veranderd, dat het in min of meer verteerden
toestand door het centrale kanaal kan worden opgezogen.

Of dit het eenige voedsel is ? Het feit dat 7>omfo'cM/a-larven een
rol spelen bij het overbrengen van de bloed-parasieten bij ver-
schillende rickettsiosen (op vlektyphus gelijkende ziekten) van
den mensch, wijst erop dat het voornaamste doel van de sipho-
vorming het bereiken der bloedvaten zou kunnen zijn. Nadere
waarnemingen over de bloedopname bij de patatta-luis blijven
zeer gewenscht!
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