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In memoriam Dr. W.P.J. Lignac 1914-1996

Vele tientallen jaren was Dr. W.PJ. Lignac leraar natuurkunde aan de DALTONschool hier in Den Haag. Zijn manier van lesgeven kenmerkte zich niet alleen door
de overdracht van kennis, maar ook door een gedrevenheid om de leerlingen deelachtig te maken van de boeiende schoonheid van de wetmatigheden in de natuur.
Deze eigenschap kon hij tot volle ontplooiing brengen in zijn functie in de
Konmklijke Maatschappij voor Natuurkunde DILIGENTIA. Zijn titel was daarin
secretaris-penningmeester, maar dat was nauwelijks een afspiegeling van zijn 35
jaar lang bezig zijn met 'Diligentia'.
Heel in het bijzonder zorgde hij voor de handhaving van de hoge kwaliteit van de
lezingen. H i j schroomde ook niet om de spreker vooraf op de hoogte te stellen van
mogelijke onduidelijkheden in de tekst. Deze opmerkingen werden vrijwel altijd in
dank overgenomen.
Het bestuur van de Maatschappij heeft bij verschillende gelegenheden zijn respect
getoond voor de enorme inzet van Lignac. Een meer blijvende uiting van waardering werd verwezenlijkt, door hem te benoemen tot L i d van Verdienste bij zijn
afscheid als secretaris van de Maatschappij in 1984.

k M.L Bottema

CHAOS E N TURBULENTIE
door
W. van (le Water

Inleiding
Bijna alle stromingen in ons dagelijks leven zijn turbulent; de luchtstroming die het vliegtuig waarin U reist doet schudden, het ruisen van de wind door de bladeren en het bulderen van de zee. Turbulente stromingen zijn wanordelijk. Deze wanorde betreft niet alleen
het verioop in de tijd, maar ook de aanblik van de stroming op één bepaald moment.
Turbulentie heeft geen voorkeur voor wervelingen van een bepaalde afineting. De grootste
wervel heeft de afineting van het obstakel in de stroming dat turbulentie veroorzaakt, maar
daarnaast komen wervels voor met alle mogelijke lengteschalen. Hoewel de veranderiijke
component van een turbulente stroming volstrekt onvoorspelbaar is, hebben ingenieurs
praktische (vaak empirische) technieken ontwikkeld om het gedrag van de gemiddelde
stroming te berekenen.
Turbulente stromingen zijn meer gebiuikelijk dan laminaire, geordende stromingen. De
laatste kennen we eigenlijk alleen van het schenken van stroop. Het is daarom zo opmerkelijk dat er nog steeds geen volledige theorie is van turbulentie. Je zou kunnen zeggen dat
turbulentie het laatste onopgeloste probleem is van de klassieke fysica.
Toch is de basisvergelijking van de stromingsleer goed bekend. D i t is de Navier-Stokes vergelijking voor de drie ruimtelijke componenten van het stromingsveld H(x,t) op de plaats x
en tijd 1.
+ M -Vh = - iVp + V%
(1)
öf
p
waar;? de druk is en -u de viskositeit. I n deze vergelijking komen zowel afgeleiden naar de
tijd (dldt) als naar de plaats (V) voor. Appreciatie van de wiskundige vergelijkingen is overigens niet noodzakelijk om mijn verhaal te volgen. Ik toon ze om te laten zien dat complex gedrag geen ingewikkelde vergelijkingen behoeft, en om de vaak treffende analogie
tussen de wiskundige beschrijving van verschillende verschijnselen te illustreren.
Hoewel de vergelijking van de stromingsleer eenvoudig is, heeft ze oplossingen van een
verbijsterende complexiteit: turbulentie. D i t is het gevolg van de niet-lineariteit van vergelijking (1). Ze bevat een term (u) • Vu waarin u, en nog een keer u voorkomt; de term is
kwadratisch i n het stromingsveld h.
We weten slecht raad met zulke niet-lineaire vergelijkingen, en we begrijpen niet goed
waarom niet-lineariteit turbulentie voortbrengt. Groot waren daarom de veiwachtingen
toen ongeveer 20 jaar geleden nieuwe belangrijke ontdekkingen werden gedaan op het
gebied van niet-lineaire systemen. Deze ontdekkingen markeren de geboorte van de
Clwostlieoiie, zoals ze wel genoemd wordt.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 74. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 25 september 1995.

Figuur 1: In de aaniei(enboei<en van Leonardo da Vinei immen een aantal sciietsen voor van
turbulente stromingen. Hier stroomt water uit een vierkant gat in een plas en voimt een ingewiid<eld patroon van weivels. (ca. 1507, Windsor collectie 12660 v).

Ik wil U meenemen op een tocht die begint bij de chaostheorie en die uitkomt bij turbulentie waarmee deze bijdrage begon. I k zal U laten zien hoe deze twee gebieden veiweven
zijn. Deze verwevenheid is niet zo eenvoudig dat turbulentie simpelweg vloeistofchaos
genoemd mag worden, in tegenstelling tot wat in de populaii-e hteratuur beweerd wordt.
Dat is misschien jammer. Als U verwachtte om van mij de oplossing van het turbulentieprobleem te horen, dan moet ik U teleurstellen. Vergelijking (1), hoe eenvoudig ook, geeft
haar geheimen niet gemakkelijk prijs.
De chaostheorie gaat over de vraag waarom niet-lineariteit wanorde genereert. D i t soort
wanorde is weliswaar intrigerend maar ze is niet genoeg voor turbulentie. Voor turbulentie is het vermogen vereist om rumitelijke patronen voort te brengen. De systemen van de
chaostheorie bezitten dit vermogen niet. De stap naar systemen die dit wél kunnen lijkt
klein; in eerste instantie blijven de wiskundige vergelijkingen zelfs onveranderd. AU gauw
echter maken patroonvormende systemen gebruik van zoveel vrijheden dat ze onbereikbaar worden voor de chaostheorie. De rode draad in mijn betoog is de zelfgelijkendheid
die al deze systemen bezitten. De zelfgelijkendheid van turbulentie moet zelfs al aan
Leonardo da Vinei bekend geweest zijn. We zullen tenslotte kennis maken met elementen
van een kwantitatieve theorie van zelfgelijkendheid.
Cliaos
Chaos is het wanordelijk gedrag van een niet-lineair dynamisch systeem met maar weinig
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Figuur 2: De compiexileit van de eenvoudige fimctie f (x) = 4 l x (1 - x). De figuur toont iiet
resultaat van liet 200 maal itereren vanf(x) (het lierlialen van fx), fif(x)), flfiMX enzovoorts).
Langs de verticale as staan de 200 iteraties, langs de iwrizontale as staat de parameter X.
Voor l < 314 vallen alle 200 punten op elkaar: de toestand is periodiek. Daarna vallen de
iteraties afivisselend op hvee punten: een periode 2. Het proces van periodeverdubbeling lierhaalt zicii oneindig veel keren totdat by X = 0.89.. de periode oneindig lang wordt Dan valt
elk van de 200 punten op een andere plaats. In liet zwarte gebied is de toestand cliaotisch.
De redder figuur iaat een uits'ergroting zien van de oneindige rij periodeverdubbelingen. De
uitvergroting van de getel<ende rechthoek lijla precies op liet origineel: de dynamica is zelfgelijkend.

graden van vrijheid. Het begrip 'graden van vrijheid' zal aanstonds duidelijk worden uit
voorbeelden. Het grote succes van de chaostheorie is de ontdekking van universele wegen
naar chaos in heel eenvoudige mechanische systemen. Daarbij kunt U denken aan slingers
en schommels, maar wel slingers en schommels die verschillen van gi'ootmoeders klok
doordat de uitwijkingen heel groot kunnen zijn.
Het eenvoudigste niet-lineaire dynamische systeem dat we ons kunnen voorstellen wordt
voortgebracht door iteraties van de functie
f{x) = 4Xx{l-x)
(2)
De functie ƒ (x) is het voorschiifl om door invullen van het getal x een nieuw getal ƒ (x) te
vormen. De functie is niet-lineair omdat ze afhangt van het kwadraat van x. Hoewel in vergelijking (2) een expliciete aanduiding van de tijd ontbreekt, kan dynamica gegenereerd
worden door het resultaat van de bewerking opnieuw in te vullen, met als nieuw resultaat
ƒ (ƒ (x)), enzovoorts. De vraag is waartoe het oneindig lang herhalen van dit eenvoudige
invulrecept leidt. Het blijkt dat het resultaat op een verrassende manier van X afliangt. Voor
kleine waarden van X worden de iteraties uiteindelijk periodiek een oneindige herhaling
van een vast patroon. De periodiciteit wordt steeds langer als X toeneemt, totdat de iteraties zich niet meer herhalen en een chaotische toestand wordt bereikt.
Een opmerkelijke karakteristiek van de dynamische toestand is haar zelfgelijkendlieid. I n
figuur 2 wordt dit geïllustreerd doordat bij uitvergroting van een deel van de figuur, het origineel weer tevoorschijn komt. Zelfgelijkendheid is hetzelfde als schaalinvariantie: de figuur
blijft onveranderd bij verandering van schaal. Mitchell Feigenbaum ontdekte deze schaalinvariantie en formuleerde er een theorie voor. Daaruit bleek dat periodeverdubbeling en
de daarmee samenhangende schaalinvariantie een universele eigenschap is van niet-lineaire systemen. Deze ideeën vormden het begin van de chaostheorie.
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We hebben nu een compleet begrip van dergelijke eenvoudige systemen die toch zo'n
ingewikkeld dynamisch gedrag vertonen. Het systeem is eenvoudig omdat het aantal graden van vrijheid gering is. Er is maar één vrijheidsgraad: er is maar één variabele x. Zulke
eenvoudige systemen kunnen nog niets zeggen over turbulentie. Het is immers onmogelijk
om een complex ruimtelijk patroon vast te leggen met één getal. Laat ons daarom eens kijken naar systemen die ingewikkelder zijn, en die dus meer graden van vrijheid bezitten,
twee bijvoorbeeld.
Zo'n systeem is de schommel van onze kinderjaren die twee graden van vrijheid heeft en
die wordt beschreven door een tweede-orde differentiaalvergelijking.
^ + k^+l(üè-A(o'cos

(ai) ] sin

= O,

(3)

de ene graad van vrijheid is tfi, de hoek die de slinger maakt met de verticaal, en de andere is de snelheid d(j>/dt waarmee de hoek verandert. I n vergelijking (3) is cog de eigenfrekwentie van de vrije slinger, co de aandrijflfrekwentie,^ de aandrijfampHtude en k de demping.
De vergelijking van de schommel beschrijft een shnger waarvan het ophangpunt periodiek
wordt opgetild. Een kleuter brengt een schommel op een vergelijkbare manier tot slingeren door zijn zwaartepunt periodiek te verplaatsen. Er zijn, zoals gezegd, twee graden van
vrijheid en de toestand van de slinger wordt vastgelegd door de twee coördinaten van een
punt in een vlak Met een gegeven punt m dit fasevlak ligt het heden en verieden van de
slinger eenduidig vast: de beweging van de slinger is immers volstrekt deterministisch.
De vergelijking van de slinger is niet-hneaii', zoals de term sin (ip) in vergelijking (3) aangeeft. Bij kleine uitwijkingen is de niet-lineariteit niet belangrijk omdat dan sin ip ~ip en de
vergelijking lineair wordt. Bij grote uitwijkingen zorgt ze voor een verbluffende veelvoudigheid van dynamische toestanden. Sommige zijn stabiel, andere zijn instabiel. Sommige zijn
periodiek, andere zijn chaotisch. Kortom, er is een dierentuin van mogelijkheden. De chaostheorie kan ons soms zeggen hoe het ene dier uit het andere evolueert, maar ze kan
onmogelijk een complete zoölogie geven. I n tegenstelling tot systemen met één vrijheid is
het i n het geval van meerdere vrijheden niet mogelijk om een complete opsomming van
alle mogelijke asymptotische toestanden te geven. I n de dierentuin staan we stil bij een
chaotische toestand.
In een chaotische toestand wordt het fasevlak gevuld door een wolk van punten waarvan
er géén hetzelfde is. Als dat wél zo zou zijn, dan zouden we immers een periodieke herhaling hebben. Omdat de opeenvolging van punten in het fasevlak niet van willekeurig is
te onderscheiden, zou een klok met deze slinger een wülekeurige tijd aangeven. Bij het
voortschrijden van de tijd wordt aan het fasevlak dus steeds weer een nieuw punt toegevoegd. Hoewel dit op een willekeurige manier gebeurt, is er toch een onderliggende orde.
Na een asymptotisch lange tijd wordt er namelijk een ingewikkelde structuur zichtbaar van
gevouwen en opnieuw gevouwen banden die bij uitvergroten op zichzelf lijkt. Deze zelfgelijkendheid is een saillante eigenschap van chaotische dynamica. Ook de verdeling van
de leegte in het fasevlak van figuur 3 is zelfgelijkend. Het dynamisch systeem verdeelt het
vlak in lege en bezochte gebieden die op een ingewikkelde manier verweven zijn.
Deze zelfgelijkendheid is zo belangrijk dat fysici een nieuwe theorie bedachten waarmee
ze kan worden beschreven. Zelfgelijkendheid wordt daarin voorgesteld door gebroken
dimensies. Aangezien zelfgelijkendheid niet strikt is, en van plaats tot plaats i n het fasevlak
verschilt, is er ook een corresponderende verdeling van gebroken dimensies. De zelfgelijkendheid wordt dus door het toeval beheerst.
De theorie van gebroken dimensies is een fenomenologische theorie, een manier van kij-
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Figuur 3: Hetfasevlaic van een ciiaolisciie slinger die wordt aangedreven door liet ophangpunt periodieic op te tillen. Een punt in het vlak stelt de toestand van de slinger van vergelijidng3 voor steeds als hel opliangpunt in zijn hoogste stand is. Zo'n punt legt de toestand van
de slinger eenduidig vast In een cliaotisclie toestand wordt steeds een nieuw punt getekend.
Deze punten verdelen zich op sciiijnbaar willekeurige wijze In een wolk De figuur linl<s bevat
ongeveer 20000 punten. Deze wolk punten heeft een intrigerende struktuur die zelfgelijiaend
is. Dil wordt geïlhisteerd door de uit\'ergro1ing reciits van liet getekende vakje in de linl<erfiginir. Op eli<e scliaal zijn er gevouwen banden te zien.

ken waamiee het mogelijk is om puntenwolken zoals in figuur 3 kwantitatief te beschrijven. De vraag is natuurlijk hoe die zelfgelijkendheid volgt uit de bewegingsvergelijking, vergelijking (3). Dat is een vraag die maar gedeeltelijk beantwoord kan worden. De moeilijkheid van het antwoord hangt samen met de onniogelijklieid om een complete opsomming
te geven van alle mogelijke (periodieke) toestanden van de schommel. Samengevat betreft
chaos in eenvoudige systemen met weinig vrijheidsgraden de tijds-afliankelijke toestand
die wanordelijk is. De slinger slingert onregelmatig maar behoudt zijn samenhang. Hij valt
in een chaotische dynamische toestand niet uiteen in een wanordelijke hoop van zijn
onderdelen.
De spontane geboorte van patronen
De parametrische slinger brengt me op een experiment dat in 1831 door Michael Faraday
beschreven werd. H i j bracht een schaal met vloeistof in verticale trilling en verwonderde
zich over de golfpatronen ('Faraday crispations') die hij zag. I n stijl demonstreer ik U dit
verschijnsel met behulp van een glazen schaal en een strijkstok Het valt op dat Faraday's
rimpels pas verschijnen bij voldoende hard strijken, en het is duidelijk dat de eindige viscositeit van de vloeistof een drempel vormt voor het verschijnen van rimpels. Faraday's rimpels, die U zelfs op Uw kopje thee teweeg kunt brengen, vormen in mijn betoog de bnig
tussen chaos en turbulentie. De overeenkomst met de parametrische slinger volgt uit de
wiskundige vergelijkingen die de dynamica beschrijven: ze zijn eenvoudigweg hetzelfde.
De amplitude van golven met een bepaalde golflengte speelt de rol van de hoekuitwijking
van de slinger. Er is ook een belangrijk verschil met de slinger, en dat is de keuze van de
graden van vrijheid. Voor de slinger is er geen keuze; het aantal vrijheden ligt vast door zijn
mechanische constructie. Voor de vloeistof in Faraday's experiment bestaat die keuzemogelijkheid wel, de vloeistof is immers een continuum dat een astronomisch groot aantal
moleculen bevat. In principe is daardoor het aantal keuzeniogelijklieden eveneens astronomisch groot.
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Figuur 4: Goljpatroou in een in verticale trilling
gebrachte vloeistof (de zogenaamde 'Faraday
ciispations')
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Dicht bij de drempel van de golven
is het aantal vrijheden beperkt.
Voor één golf is het aantal vrijheden gelijk aan dat van de schommel. De golflengte wordt bepaald
door de aandiijffi'ekwentie, maar de
richting van deze golf is nog onbepaald; dit is een extra vrijheid. Het
blijkt dat er een bijzondere voorkeur bestaat voor bepaalde onderlinge richtingen waardoor intrigerende kristalstructuren op het
oppeiYlak te zien zijn. De extra graden van vrijheid worden dus eerst
gebmikt voor de vorming van geordende patronen. De voorspelling
van deze patronen is een wetenschappelijke uitdaging. De twee
cruciale ingrediënten voor patroonvorming zijn iiiimtelijke uitgebreidheid en niet-lineariteit. Spontane
patroonvorming treedt dus alleen
op in systemen vér van evenwicht.

Als we de vloeistoflaag faachtiger in trilling brengen, breekt het geordende patroon op en
wordt ongeordend. Tegelijkertijd wordt het patroon tijdsafliankelijk D i t biedt een fascinerende aanblik plotseling komt het vloeistofoppeivlak tot leven en beginnen de eerst zo
geordende golven op chaotische wijze door elkaar te kronkelen.
Het saillante verschil met de chaos van de slinger is dat nu ook de ruimte chaotisch is
geworden: De slinger is gebroken en is in een wanordelijke hoop onderdelen uit elkaar
gevallen die elk voor zich chaotisch bewegen. D i t is een keerpunt i n mijn betoog: met systemen die steeds meer graden van vrijheid exploreren zijn we, voorbij chaos in een nieuw
regime beland. Voor het eerst zou ik het woord turbidentie willen gebruiken.
Turbulentie is een eigenschap van systemen met veel vrijheidsgraden, waardoor het mogelijk is dat er iets interssants te zien is i n de ruimte. Deze systemen zijn de toestand van
chaos zóver voorbij, dat gedachten over faseruimte eigenlijk niet meer zinvol zijn. De
dimensie van die ruimtes, die gelijk is aan het aantal vrijheden, gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Onze wereld is drie- dimensionaal, we hebben al moeite met het leven in
4 dimensies, laat staan met de voorstelling van dynamica i n 100 dimensies. Hoewel we de
notie van chaos voor het begrip van turbulentie nu achter ons moeten laten, is er toch iets
dat we mee kunnen nemen. Dat is het idee van zelfgelijkendheid van niet-lineaire dynamische systemen.
Turbulentie
Terwijl ik wanordelijke Faraday golven 'zachte' turbulentie zou willen noemen, zijn de voorbeelden waarmee ik mijn betoog begon gevallen van 'harde' turbulentie. Wat is het verschil
tussen hard en zacht? Het antwoord op die vraag is bevat in het wezen van 'stroming' en
de moleculaire structuur van de vloeistof die stroomt. Stroming is een eigenschap van het
continuum, de collectieve beweging van de moleculen. Daarnaast hebben de moleculen
nog een- willekeurige- eigenbeweging die de stroming voorziet van interne wrijving: visco-
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siteit. Deze interne wrijving plaatst een fundamentele begrenzing aan de Ideinste slruktuiu'
die we in een stroming kunnen zien. Collectieve beweging op nog kleinere schaal is niet
mogelijk omdat die onmiddellijk omgezet wordt in moleculaire warm te bewegmg. Aan de
andere kant wordt de grootste struktuur van turbulentie bepaald door de afmeting van de
stroming, bijvoorbeeld door de afmeting van het lepeltje waarmee U in Uw kopje thee
roert. Turbulentie is hard als de verhouding van de gi-ootste schaal tot de kleinste schaal
groot is. Een verhouding 1000 kunt U al in de keuken bereiken door een liter water ki'achtig te roeren met een elektrische keukenmixer.
We zijn nu hopeloos ver weg geraakt van chaos, immers het aantal graden van vrijheid kan
nu wel een miljard (1000^ worden. De onvermijdelijke conclusie is dat turbulentie geen
vloeistofchaos is.
Turbulentie is zelfgelijkend. Wie de schilderijen van zeeslagen in het Rijksmuseum bestudeert, valt het op dat sommige zeeën echter zijn dan andere. Het zijn die zeeën die voldoen aan ons idee van zelfgelijkendheid; zeeslagen woeden immers op turbulente zeeën.
Harde turbulentie heeft, tussen de geschetste extreme schalen, geen voorkeur voor een

Figuur 5: De stallstieic van de veridezing van voliisvertegenwoordigers is de lumst van iiet
optellen van willeimirige getailen. De wisiamde van toevallige zelfgelijicendlieid kan geïllustreerd worden aan de Ixand van de lamst van liet vermenigvuldigen van willekeurige getallen.
Veronderstel dat we een vieriamt opdelen in vier evengrole stukken. Dat kan op twee manieren door óf alle vier stiikiwi te vullen met turbulente activiteit, óf door sleclits Uvee daamin
te vullen, en zo de ruimte te verdunnen. De lams op eik van die twee inogelijldieden is
respectievelijkp en l-p. Bij verdunning van de ruimte wordt de turbulente activiteit In liet
gevulde gedeelte sterker zodat liet gemiddelde onveranderd blijft. Dit proces heiiialen M>e bij
de nieuwe ontstane vierkanten, enzovoorts. Het plaatje dat onstaat iijld op dat van een regenwolk (die dan ook liet gevolg is van turbulente gebeurtenissen). In de figuur correspondeert
zwart met de sierloste turbulente activiteit en is p = 3/10 genomen.
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bepaalde lengteschaal. Op elke schaal ziet turbulentie er hetzelfde uit. Net als bij de struktuur van de faseruimte van eenvoudige niet-lineaire dynamische systemen, is zelfgelijkendheid van turbulentie niet strild en bevat een belangrijk toevalselement.
In een turbulente stroming fluctueert de snelheid op een wanordelijke manier. De statistische eigenschappen van deze fluctuaties zijn uitzonderiijk. Op het eerste gezicht lijkt de
verdeling van snelheidsverschUlen op die van het gewicht van appels in een kist: een normale verdeling. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat turbulentie een neiging heeft tot
dramatische en extreem geweldadige gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen hebben een
veel grotere kans dan we op grond van de kist appels zouden veiwachten. Deze bijzondere statistiek is een gevolg van de verdunning van de ruimte. Turbulentie is een cascade van
grootschaUge naar kleinschalige beweging. Grote weivels breken op in kleinere weivels die
op hun beurt opbreken in bewegmg op weer kleinere schaal. Uiteindelijk belanden we op
deze manier bij de allerkleinste schalen waar moleculaire warmtebeweging heerst. Echter,
bij elke volgende stap in de cascade wordt slechts een deel van de ruimte bezet: de ruimte wordt verdund. De statistische eigenschappen van turbulentie zijn dus het gevolg van de
meetkundige stiiiktuur van de ruimte. De verdunning van de ruimte kunnen we uitdrukken in een wiskundige functie, de fractale dimensie. Uit experimenten blijkt dat turbulentie een universele fractale dimensie heeft die hetzelfde is voor alle mogelijke soorten van
turbulentie. Je zou kunnen zeggen: het is de n van turbulentie.
Omdat dit zo'n essentiële eigenschap van turbulentie is, die onafliankelijk is van de randvoorwaarden of van de experimentele condities, moet de universele fractale functie volgen
uit de vergelijking voor de stroming van gassen en vloeistoffen (vergelijking (1)). Echter, het
wiskundige bewijs is tot nu toe onmogelijk gebleken. De technische vraag is hoe turbulentie herschaald (gerenornialiseerd) moet worden. Renornialisatietheorie heeft in de afgelopen decennia gi'ote successen behaald in de fysica van faseovergangen en kiitische verschijnselen. Het blijkt erg moeilijk te zijn om een dergelijke theorie af te leiden voor turbulentie. Het is ook i n deze zin dat turbulentie het laatste onopgeloste probleem is van de
klassieke natuurkunde.
Het ontrafelen van deze universele eigenschappen is een belangrijk speerpunt van modern
fundamenteel turbulentieondei-zoek; ondcKoek dat ook in mijn laboratorium wordt
gedaan. Misschien kunnen dankzij nieuwe fundamentele inzichten betere vliegtuigen en
schepen gemaakt worden die minder last hebben van turbulentie. Misschien, want toepassing is niet het eerste doel van fundamenteel onderzoek
Terugblikkend langs de weg die we gekomen zijn was er chaos in het begin. Chaos als toestand van niet-lineaire deterministische systemen waarin het heden eenduidig de toekomst
en het verieden bepaalt. Voor heel eenvoudige systemen hebben we nu een compleet
begrip van deze vorm van wanorde. Zelfgelijkendheid is het fundament van een fenomenologische theorie waarmee het mogelijk is om meer ingewikkelde vormen van chaos te
beschrijven. De complexiteit van ruimtelijk uitgebreide niet-lineair-e systemen, zoals vloeistoffen, bracht ons al snel voorbij de grenzen van de chaostheorie. Zachte turbulentie is
het domein van zachte wanorde en de vorming van herkenbare patronen. Harde turbulentie uiteindelijk, is het domein van universele schaalinvariantie die het kolken van het
water onder de brug en het bulderen van de storm beschrijft.
Literatuwvemijzingen.
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CHEMISCHE INTEKACIIES TUSSEN PLANTEN, PLANTENETERS
E N H U N VIJANDEN
door
E. van der Meijden
Giftige plantestoften
Ongeveer 2400 jaar geleden werd de Griekse wijsgeer Soki-ates veroordeeld tot het drinken
van de gifbeker omdat hij met zijn nieuwe ideeën de jeugd zou hebben misleid. Naar verluidt was die gifbeker gevuld met het sap van een plant. Die plant maakt deel uit van het
geslacht Conium. Een Nederiandse vertegenwoordiger daaivan is de Gevlekte scheeriing
of Dolle keivel. Het is een plantesoort die zomaar langs wegen en dijken en langs slootkanten en weiden groeit, maar inmiddels in Nederiand vrij zeldzaam is geworden. Coniine
is de gifstof die deze planten produceren.
Zoals uit dit voorbeeld blijkt zijn giftige plantestoffen al lang bekend en er schijnt in ruime
mate gebruilc van te zijn gemaakt, als we de historische literatuur moeten geloven. D i t
gebniik is overigens niet beperkt tot het ombrengen van medemensen. Een stof als stiychnine (uit de zaden van Nux vomica) werd veel toegepast bij de bestrijding van ratten, terwijl azadirachtine (uit de zaden van de Neemboom uit Azië) al lang geleden als efiectief
insektenbestrijdingsmiddel werd gebruikt.
Coniine is (net als stiychnine) een zogenaamd alkaloïde, een alkah-achtige verbindmg. Er
zijn nogal wat alkaloïden met een heterocyclische lingstructuur bestaande uit koolstof- en
stikstofatomen (Figuur 1). Bekende plantestofièn als nicotine, cocaïne en morfine behoren
tot de alkaloïden. Cafeïne wordt waarschijnlijk het meest gebruikt door de mens. Kofiiebonen bestaan voor ruim 11/2% uit cafeïne, bladeren van de theestniik bevatten ruim 3%. Veel
alkaloïden zijn giftig voor de mens. Afliankeiijk van het specifieke type en van de concentratie eivan blijken sommige stoffen echter een faimacologische werkhig te bezitten o f zelfs als
genotmiddel te worden gebmikt. Dat is overigens al even lang bekend als het giftige karakter.
De stoffen waar het hier over gaat worden wel secundaire plantestoffen (of secundaire nietabolieten) genoemd. De toevoeging 'secundak' heeft betrekking op hun functie voor de
piant. Ze hebben namefijk niets met de basale stofwisseling van planten te maken, zoals
dat het geval is met suikers, eiwitten en vetten. Er zijn inmiddels ongeveer 100.000 van dit
soort secundaire plantestoffen bekend. Naast de bovengenoemde alkaloïden worden diverse andere groepen onderscheiden (Tabel l).
Variatie in plant-ciiemie
Elke plantesoort bezit een hele verzameling van dergelijke stoffen (soms vele tientallen!)
die typerend is voor die soort en als het ware een vingerafdruk vormt: geen twee soorten
hebben dezelfde combinatie aan stoffen. Overigens blijken ook binnen soorten weer che-

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 74. Lezing gehouden voor de Koninklijke
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Figuur 1. Senecipliylline, één van de aliaddiden uii iiet Jacobst<rnisi<ruid.

mische rassen voor te komen. Op één groeiplaats kunnen planten van dezelfde soort,
bijvoorbeeld Rolklaver, Veldhondstong of
Jacobskniiskiiiid, grote verschillen i n de
concentraties van afweerstofstoffen laten
zien, en zelfs in type afweerstoffen. Die
verschillen tussen planten van dezelfde soort
zijn vaak erfelijk vastgelegd. Die laatstgenoemde verschillen zijn echter kleiner dan
de verschillen tussen chemische rassen
I
I en veel kleiner dan de verschillen tussen
soorten. Zelfs op het niveau van de mdividuele plant blijken verschrllen te bestaan, zowel in de samenstelling van stoffen als in de concentratie waarin ze in verschillende delen van de plant voorkomen. Bloemen en bloemdelen en jonge bladeren blijken vaak hogere concentraties en een grotere verscheidenheid
aan stoffen te laten zien.
Als die stoffen geen rol spelen bij de assimilatie, de dissimilatie en de groei van planten
wat doen ze dan wel? Ze zitten er vast niet in omdat wij ze kunnen gebruiken als gifstoffen, geneesmiddelen of genotmiddelen. Wat is hun functie voor een plant?
Tabel 1. Enkele voorbeelden van groepen van secundaue plantestoffen

Groepsnaani

Aantal bekende structuren
5500
100
150
50
50
1000
75
100
200
650
500
600

Alkaloïden
Aminen
Cardenoliden
Cucurbitacinen
Q'anogene glucosiden
Diterpanoïden
Glucosinolaten
Limonoïden
Phenolen
Polyacetylenen
Saponrnen
Sesquiterpenen

Nog in 1970 schreef de grote specialist op het gebied van secundaire plantestoffen, de
Leidse hoogleraar in de chemotaxonomie van planten, Hegnauer: 'Slechts bij uitzondering
is het tot nu toe gelukt om voor bepaalde metaboHeten op ondubbelzinnige wijze een biologische functie aan te tonen'. 'Ook de veelvuldigheid van de secundaire plantestoffen stelt
ons voor een groot raadsel'.
De fimctie van secundaire

plantestoffen

N u ruim 25 jaar later kan in elk geval een deel van die vragen beantwoord worden. Met
name de laatste tien jaren heeft het vakgebied van de chemische ecologie, dat deze func-
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ties bestudeert, zich internationaal steric ontwildceld. Het gaat daarbij om functies waarover
Hegnauer overigens beslist al sterke vermoedens had. Secundaire plantestoffen blijken het
verdedigings- en communicatiesysteem van planten te vormen en ze zijn daarmee in sterke mate bepalend voor de overlevingskansen van planten. Dieren kunnen om te overieven,
om partners te lokken en vijanden te verjagen, geluiden produceren waarmee ze aantrekken of afstoten. Ze kunnen bovendien gebruik maken van hun vermogen actief te bewegen,
te zoeken, aan te vaUen of indien nodig er vandoor te gaan. Planten beschikken niet over
die eigenschappen. Hun vastzittend bestaan maakt het noodzakelijk op een effectieve
manier met de buitenwereld te communiceren en die communicatie vmdt plaats met
behulp van chemische signalen. I n Tabel 2 zijn deze functies aangegeven. Ook bij dieren
is overigens het gebruik van chemische signaalstoffen wel bekend, zoals de sexferomonen
waamiee vrouwtjes-insekten mannetjes lokken en de signaalstoifen bij zoogdieren waarmee ze hun tenitorium markeren. De diversiteit aan dergelijke stoffen staat echter in geen
verhouding tot wat we bij planten aantreffen.
Tabel 2. Wat zijn de fiiitcties van secimdaire

plaidestoffen?

* af\veer tegen ziekten en plagen (directe alw'eer)
* aantrekking van dieren (insekten, vogels, vleeniiuizen) voor pollentransport
d.m.v. geuren en kleuren
* bescherming tegen andere planten d.m.v. alw'eerstoffen (allelopatie =
chemische ooriogvoering)
* aantrekking van de natuurlijke vijanden van ziekten en plagen van planten
d.m.v. signaalstoffen (üidirecte aftveer)

Hoewel onder planten zeer verieidelijke parfumeurs voorkomen en de parfumindustrie
daar ook i n ruime mate studie en gebruik van maakt wil ik hier niet ingaan op de aantrekking van bestuivers. Evenmin wil ik de chemische ooriogvoering tussen planten i n
beschouwing nemen hoewel die bijzonder effectief kan zijn (er bestaan zelfs 'gifgassen'
waarmee sommige planten de openingstoestand van de huidmondjes van buurplanten
kunnen beïnvloeden, en daaimee de groei- en overievingskansen van die buren). I k wil hier
vooral ingaan op het vermogen van planten zich te verweren tegen ziekten en plagen
(Figuur 2).
Het uitgebreide bewijsmateriaal
dat hierover gedurende de laatste
jaren is vereameld laat geen minite voor twijfel. Veel secundaire
plantestoffen hebben een beschermende functie tegen belagers
variërend van vimssen, schimmels
en insekten tot grote grazers
(Figuur 3). Het is niet veiwonderlijk dat nogal wat van dit soort
plantestoffen een duidelijke far-

Figiiur 2. Planten kunnen zich verweren tegen aantasting door middel van cliemische verbindingen.
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macologische werking bezitten. De mens heeft te maken met zielcteverwekkers waaiYoor
planten niet gevoelig zijn door de afweermechanismen die ze ontwikkeld hebben. We
beschermen ons dus met secundaire plantestoflFen. Weinigen zullen zich in dit opzicht
realiseren dat bijna de helft van de geneesmiddelen die bij de apotheek verkrijgbaar zijn
op recept hun basis vinden in secundane plantestoffen.
Bij het toetsen van stoffen in zogenaamde bio-assays valt op dat sommige effectief zijn
tegen gewervelde dieren, teiwijl andere vooral schimmelaantasting voorkomen en tenslotte weer andere alleen tegen bepaalde insekten effectief zijn. Het lijkt niet onredelijk om de
extreem gi'ote variatie aan secundair'c plantestoffen te zien als een zeer complex afweermechanisme tegen de verschUlende combinaties van belagers. Daarnaast is met behulp
van wiskundige modellen aangetoond dat het ook belangrijk is om over een cocktail van
afweerstoffen te beschikken omdat daarmee de kans op het doorbreken van de afweer van
planten door belagers (via evolutionaire processen zoals mutatie, recombinatie en natuurlijke selectie) sterk gereduceerd wordt.
Waarom zijn niet aile planlen goed bescliermd tegen aantasting?
De werking van de secundaire plantestoffen kan heel verschillend zijn. Sommige verbindingen zijn alleen maar smaah'crgallend voor planteneters. Andere stoffen, zoals proteinase- remmers, verhinderen dat de planteneter eiwitten omzet en maken daarmee het
voedsel ongeschikt. Weer andere stoffen zijn uiterst giftig.
Sommige plantestoffen zijn zo afstotend, onsmakelijk of giftig dat de planten waarin ze
zich bevinden niet of nauwelijks worden aangetast. De verschillende Catharanthus-soorten
uit Madagascar zijn daar een voorbeeld van. Stoffen als strychnine en conüne werden eerder al genoemd als absolute toppers voor wat betreft afweer tegen geweivelde dieren zoals
grote grazers. Azadnachtme en nicotine onderdrukken insektenvraat. Er zijn veel meer
planten zo goed beschermd. We hoeven maar om ons heen te kijken om ze op te merken:
heeft u wel eens aangetaste sneeuwklokjes gezien? Sneeuwklokjes maken een stof die lec-

Figuw- 3. Afiveerstoffen met een effectieve werldng tegen plagen.
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tine iieet en een geweldige activiteit vertoont in de onderdrukking van aantasting door luizen en nematoden,
Toch is het niet zo dat alle planten goed beschermd zijn. Veel cultuurplanten zijn zelfs
slecht beschermd. Dat vindt zijn oorzaak in wat Veredeling' wordt genoemd. We hebben
die planten 'lekkerder' gemaakt door de bittere stofjes weg te werken. De schil van komkommers was dertig jaar geleden nog bitter We hebben die planten bovendien veel produlrtiever gemaald:. Dat is ten koste van hun afw'eeivermogen gegaan. Maar zelfs niet alle
wilde planten zijn goed beschermd. Er zijn niet alleen verschillen in gevoeligheid voor aantasting tussen plantensoorten te vinden, zelfs binnen een soort blijken reusachtige verschillen te bestaan. Soms zie je een eik die ernstig wordt aangetast door insekten naast een
eik staan die haast geen vraatspoor laat zien. Er is niet alleen een enorme variatie aan
afweerstoffen, er is ook een enonne variatie m mate van afweer.
Deze waarnemingen roepen de vraag waarom niet aile planten een goed afweeivermogen
tegen plagen hebben ontwikkeld. De eerste gedachte die dit bij veel onderzoekers opriep
was dat er misschien kosten aan de produktie van afiveerstoffen verbonden zouden zijn.
Die kosten zouden ertoe leiden dat de plant minder goed zou groeien. Als de baten, in de
vorm van zelfbescherming, tegen die kosten zouden opwegen, zou natuuriijke selectie op
investermg optreden. Bij afwezigheid van de plaaginsekten of andere aantasters zou investering in groei en reproduktie betere resultaten opleveren en zou natuuriijke selectie tegen
investering in afweer optreden. Deze klassieke verklaring voor variatie in een eigenschap is
door veel onderzoekers in de laatste jaren getoetst, f f e t bleek vrijwel zonder uitzondering,
niet mogelijk om aan te tonen dat er kosten zijn verbonden aan de produlctie van alweerstoflfen. Daarmee wordt de vraag nog spannender: als het toch heel weinig of niets kost,
waarom maken planten zich dan niet volkomen onsmakelijk of onverteerbaar?
Evolutionaire dilemma's en de beiel<enis van genetisclie variatie
Ik denk dat planten veel hogere concentraties aan afweerstoffen kunnen produceren dan
ze werkelijk doen. Het is echter beslist niet zeker dat ze zich daarmee beter zouden verdedigen. Dat hangt samen met het feit dat ( i ) niet alle planteneters zich laten afschrikken
door afweerstoffen. Het hangt ook samen met (2) de rol van natuuriijke vijanden van planteneters zoals parasitahe wespen en roofVijanden als mieren en kevers die planteneters
aanvallen en daarmee hulptroepen vormen voor planten (die dus moeten worden aangetrokken; zie Figuur 4).
1. Specialistische en
generalistische planteneters.
Meer dan de helft van
de plantenetende i n sektesoorten (de speciahsten) is gebonden
aan één soort voedselplant of eet van verschillende soorten uit
dezelfde plantenfamilie. De rest eet van al-

Figuur 4. Aantreiddng van
nalinirlijice vijanden van
planteneters door signaalstoffen van planten.
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lerlei soorten uit verscliillende families (de generalisten). Van andere groepen planteneters
is dit niet goed bekend. Slaklcen en geweifelde dieren zijn hoofdzakelijk generalisten.
Een hele reeks van experimenten waarbij secundaire plantestoflFen werden toegevoegd aan
kunstmatig samengestelde dieten voor generaüsten laat zien dat een lage concentratie aan
afweerstoffen al een heel sterke remming van de vraat oplevert. Dat geldt voor allerlei gi^oepen planteneters: slakken, laiven van vlinders, vliegen, tripsen e.d. Waarschijnlijk evenveel
experimenten met specialisten laten zien dat zij niet worden geremd door de afweer van
hun voedselplant. Sterker nog, meestal is de aanwezigheid van bepaalde secundake plantestoflFen vereist om te gaan eten. Deze dieren herkennen hun voedselplant aan die stoflFen.
Als een bepaalde stofl of een combinatie aan stoflFen niet aanwezig is wordt de plant als
voedselplant afgewezen. De voorbeelden van dit soort van relaties is spectaculair. De
Amerikaanse Monarchvlinder leeft op de Zijdeplant (Asclepias) die uiterst giftig is door
hart-glucosiden. De rupsen van de Jacobsvlinder leven op het Jacobskniiskiiiid dat bijzonder giftig is voor veel andere insekten en ook voor veel gewei-velde dieren zoals bijvoorbeeld koeien. Sommige vlinders, zoals het nachtvlindertje van het geslacht
Creatonotus en de al genoemde Monarchvlinder, verzamelen zelfs als volwassen inselct
plantestoflFen. Zelfs de giftige tabaksplant heeft zo'n specialist, de Tabakspijlstaart. Deze
specialisten vertonen een hele reelcs aan aanpassingen met betrekking tot deze stoffen. I n
het eenvoudigste geval kunnen ze de stoffen omzetten of uitscheiden. I n andere gevallen
(zoals bij de Monarchvlmder) worden de secundaire plantestoffen opgeslagen. Dat laatste
heeft soms als doel om zo de beschikking te ki'ijgen over een stof waannee ze zichzelf kunnen beschermen tegen roofVijanden. In andere gevaUen worden de stoffen gebruikt bij de
produktie van sex-lokstoffen.
Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat sommige planteneters (de speciahsten) de afweer
van hun voedselplant hebben doorbroken. De aanwezigheid van afweerstoffen blijkt voor
deze soorten een vereiste om hun voedselplant te herkennen: het zijn voor deze planteneters dus geen afweerstoffen meer, maar herkennings- of zelf aantrekkingsstoffen. Andere
planteneters (de generaüsten) daarentegen worden al bij heel lage afweerconcentraties
effectief geweerd. De aanwezigheid van zowel speciahsten als generaüsten maakt dat planten zich i n een evolutionair dilemma bevinden: verhoging van het gehalte aan afweerstoffen remt de vraat door generaüsten, maar stimuleert specialisten, veriaging remt herkenning en vraat door specialisten, maar vermindert de afweer tegen generaüsten. De concentratie afweerstoffen waarbij de totale vraat door specialisten en generaüsten gezamenlijk zo klein mogelijk is vormt de beste remedie. Aangezien de aanwezigheid van specialisten en generalisten van seizoen tot seizoen aan schommeüngen onderhevig is, zal deze
optimumwaarde variabel zijn.
2. Natuurlijke vijanden van planteneters
Indien planten zich alle belagers van het lijf zouden kunnen houden, dan zouden er ook
geen natuurlijke vijanden van planteneters zijn. Blijkbaar kunnen ze dat niet. Vooral specialisten zijn in staat om aanzienlijke hoeveelheden bloemen, bladeren of wortels van hun
voedselplanten te verorberen. Het is dus vooral tegen de specialisten dat de rol van natuurlijke vijanden voor planten van groot belang is. Indien die specialisten de afweerstoffen van
hun voedselplanten uitscheiden zal dat voor generalistische natuuriijke vijanden geen
enkel probleem vormen. Als echter sprake is van een of andere vorm van opslag kan dat
problemen gaan opleveren. VerschUlende specialistische planteneters doen dat, zoals hierboven werd vermeld. Zij blijken de afweerstoffen van hun voedselplant als wapen in te zetten tegen hun natuuriijke vijanden, zoals mieren, wantsen en roofmijten. I n dit opzicht
doet een plant er goed aan niet zo veel afweerstoffen te maken omdat ze er alleen toe leiden dat planteneters onkwetsbaar worden voor hun natuuriijke vijanden.
Om het nog ingewikkelder te maken: er bestaan echter ook specialistische natuuriijke vij-
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anden. Veel parasitaire wespen of vliegen vallen slechts één planteneter aan. Secundaire
plantestoflFen die specialistische herbivoren aantreldcen zullen waarschijnlijk ook leiden tot
aantrekking van die speciaüstische parasieten (Figuur 4).
Ook hier is dus weer sprake van zo'n evolutionair dilemma van aantrekken en afstoten.
Planteneters moeten worden afgestoten, maar hun natuurlijke vijanden moeten worden
aangetrokken. Het Hgt voor de hand dat via deze tegenstrijdige processen uiteindelijk planten worden geselecteerd (via natuuriijke selectie) met betrekkelijk lage niveaus van aftveer
Omdat de aantallen van planteneters en hun natuuriijke vijanden aan schommelingen
onderhevig zijn, zal soms op wat hogere en soms op wat lagere concentraties afweerstoffen worden geselecteerd met als gevolg veel genetische variatie in deze eigenschap.
Naast de secundau'e plantestoflFen die een afweeifunctie bezitten produceren planten ook
stoffen waarmee ze natuurlijke vijanden van planteneters kunnen aantrekken. Het gaat hier
om een combmatie van vluchtige stoflFen die vrijkomt zodra een plant wordt aangetast. Een
plant is in staat om hiermee zijn hulptroepen op te roepen, als die er tenmmste zijn. Deze
signalen zijn niet vrij van risico's want ze kunnen ook worden opgevangen door potentiële planteneters en dan wordt het leed nog groter
Slotopmerkingen
De aiweersystemen van planten zijn gevormd tijdens een lange evolutie. We weten niet of
ziekteveiwekkende micro-organismen, primitieve plantenetende dinosauriërs o f insekten
een hoofdrol hebben gespeeld bij hun ontstaan. Misschien waren het wel de microorga¬
nismen die leven in het spijsverteringskanaal van allerlei soorten planteneters en daar een
bijdrage leveren om die planten te verteren.
Misschien zijn secundaire plantestoflFen in reactie op totaal andere zaken dan aantasting
ontstaan. Toch spelen ze nu een hoofdrol bij zelfbescherming tegen ziekten en plagen. De
boodschap van dit verhaal ligt in de complexiteit van selectiedrukken die leiden tot een
oplossing die op het eerste gezicht onveiwacht is.
Het afweermechanisme van planten tegen aantasting is niet alleen maar een wetenschappelijk boeiend verschijnsel. We zijn er van afhankelijk voor het belangrijkste deel van onze
voedselproduktie, de produktie van land- en tuinbouwgewassen. Gedurende de afgelopen
decennia hebben we onszelf in sterke mate afliankeiijk gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen tegen plagen om onze voedselproduktie veihg te stellen. De nadelige bijwerkingen van deze middelen zijn inmiddels goed bekend. Inzicht i n afweennechanismen
van planten (zowel 'wilde' als cultuurplanten) kan een bijdrage leveren aan het verhogen
van de ziekte- en plaagresistentie van de gewassen die we voor consumptie (en andere
doeleinden) kweken. Dat kan met klassieke methoden, zoals veredehng, maar ook met
moderne technieken, zoals genetische modificatie. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen
kan hiermee worden gereduceerd.

De Figinm 2, 3 en 4 zijn geteicend door Dr. Leo L. Soldaat

RHEUMATOID ARTHRHIS: IMPRESSIVE SCIENTIFIC PROGRESS,
MODERATE GAIN FOR T H E PATIENTS
door
T.W.J. Huizinga
Introduction
Rlieumatoid Arthritis is a severe disabling disease aflFecting 1 % of the population. Although
the disease mainly aflfects the joints other organs can be affected as well such as the eye,
the lungs, the heart, the kidney, the skin and the neiYous system. The disease is present
throughout the worid and usually starts between 25 and 50 years of age. Durmg the last
decades enormous progress has been made m the knowledge of the pathophysiology of
rheumatoid aithritis wliich has led to new treatment modaUties. Moreover, understanding
has improved how to treat rheumatoid arthritis and when to initiate this treatment.
The mean disease manifestation of rheumatoid arthritis is inflammation of the small joints
of the hand and feet. In pathophysiology the first step is to examine with the microscope
what is happening. A normal joint is a junction between two bones. The bones are covered by cartüage and the bones are connected to each other via a capsule. The inner side of
the capsule is the synovial membrane, a highly specialized tissue which produces synovial
fluid. In the normal joint the synovial tissue is a thin membrane of a few cell lines thick.
As the synovial membrane covers the capsule the cartilage covers the bones. I n rheumatoid arthritis there is a diffuse proliferation of the synovial membrane which normally starts
at the junction of synovial tissue and cartilage. Subsequently, the synovial tissue proliferates and many inffammatoiy ceUs enter this proliferating tissue. The major ceU types present m the infiltrate in the synovium are T-lymphocytes, macrophages, plasma cells, and
other cell types such as fibroblasts and dendritic ceUs. The proliferation of these inflammatory cells lead to destruction of the cartilage and finally of the bone. The dominant presence of lymphocytes in the iiiffaiiied synovial tissue was interpreted as a clue to the pathogenesis of rheumatoid arthritis.
The immunological function of T-ceUs is to recognize foreign peptides which are expressed by specialized cells that are caUed 'antigen-presenting' cells.
In a healthy human being a cell can for instance be infected by a virus. This leads to digestion of particles of the vkus which are subsequently presented in specialized molecules
that are called 'HLA-molecules'. These HlA-molecules are highly polymorphic i n the
human population which accounts for differences i n efficiency of antigen-presentation
between individuals. These mteiindividual differences are essential to optimally deal with
evolutionaiy pressure.
The hypothesis was that in rheumatoid arthritis an autoantigen is presented in HLA-molecules which leads to proliferation of T-ceUs recognizing this autoantigen in the context of
H I A Next the T-cells would attack the joints. The experimental support for this hypothesis was the isolation of autoreactive T-cells from synovial joints. These autoreactive T-cells
could be cloned and were able to proliferate when stimulated with synovial fluid in the
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presence of antigen-presenting cells. Moreover, epidemiological studies showed that rheumatoid artluitis is associated with a certain class I I molecule which is called DR4. Jendé
van Zeben published that patients having the DR4 genetic make-up suffered from a more
severe form of rheumatoid arthritis than patients with a DR4-negative genetic make-up.
These experimental and epidemiological data have led to the hypothesis that the T-cell was
mvolved in the pathophysiology of 1 ^ .
The possibilities to treat RA are divided in a very graded order. At the top of the hierarchy
there might be an individual specific therapy in which the RA patients should be tolerized
agamst his or her own autoreactive T-cells. Somewhat lower in the hierarchy would be the
elimination of the T-cells which should have a beneficial effect in patients with 1 ^ . Also
in the Department of Rheumatology in Leiden (head: Prof D r EC. Breedveld) several trials
were performed that used monoclonal antibodies against CD4-positive T-lymphocytes.
These monoclonal antibodies were able to reduce the CD4-positive T-lymphocytes in
patients. One o f these trials was organized as a double-blind placebo-controlled trial in
which 15 patients were treated with a placebo, 15 patients with a low dose of anti-CD4
antibodies and 15 patients with medium dose anti-CD4 antibodies and 15 patients with
high dose of anti-CD4 antibodies. The clinical effects were disappointing. There was no
decrease m the number of swollen joints and also no decrease in the objective parameters
of inflammation in the patients. Apart from the trials performed in Leiden there were also
several trials performed in the United States, m the United Kingdom and in Germany. I n
none of these trials there was a positive effect with regard to diminishment of disease activity in RA. This has ied to the awareness that either the anti-CD4 antibodies were not able
to eliminate all T-cells in the inflamed synovial tissue, or the removal of the T-cells was not
beneficial i f the process of RA had already started. This rather disappomting experience
renewed the interest into the pathological basis of RA During the same decade an enormous research effort was performed to unravel the mechanisms by which cells communicate with each other. This communication is mediated by local factors called cytokines.
The research of this communication is called cytokine research. Originally most of the
cytokine research was performed in clinical situations in which inflammation was present,
for instance in situations in which bacteria could be cultured out of blood o f patients. The
experiments were very simple. Blood was drawn from animals which were made septic by
an injection with bacteria. This blood was separated into cells and supernatants. The supernatant of this blood was injected into a healthy animal and was shown to induce a septic
shock syndrome in the other animals while it did not contain any bacteria. So, the mechanism was obvious. The bacteria did something to the patient which resulted i n production
of substances which could induce a septic shock By purification of this substances and
later cloning, a dozen of cytokines were identified that were responsible for the inflammatoiy reaction. These cytokures could be very roughly divided into the cells they originated from. Some cytokines originate out of monocytes and some out of lymphocytes.
Next this knowledge was also used in rheumatoid arthritis to see which cells were active
in the inflammation of the synovial joint. By immunohistological analysis virtually no cytokines of lymphocytic origin could be found in the synovium whereas many cytokines out
of monocytic origin could be found in the synovium. The next question was i f the cytokines are organized in a hierarchic fashion or in a parallel fashion with much redundancy
in the cytokine-system. The key expermients were performed by culture of synovial tissue.
The group of Dr. Maini from the Kennedy histitute in London cultured synovial tissue
extracts of arthritis patients. These extracts produce spontaneously several monocytic cytokines such as TNF, lL-1, IL-6, GM-CSF I t was not possible to inhibit the production of
other monocytic cytokines by anti-ILl, anti-lL6 or anti Gm-GSE However, when anti-TNF
was added the production of all other cytokines was inhibited. These experiments led to
the suggestion that T N F is a key cytokine in the regulation of inflammation in RA
The biologic functions mediated by T N F are divers. Isolated T N F is able to induce aU
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kinds of enzymes which are able to degrade cartilage. Moreover, T N F can induce resorption of bone and cartilage by itself T N F is able to induce all kinds of other cytokines that
stimulate T-lymphocytes and cytokines that induce adhesion molecules on the blood vessels. So, the mflammatoi-y cells are able to adhere to these adhesion molecules and subsequently could move out of the blood vessels into the space of inflammation. This movement is called chemotactic movement and is mediated by chemotactic substances. The
production of these substances is also induced by T N F So, the hypothesis was that blockade of T N F could lead to blockade of inflammation in RA. Moreover, T N F is mediating
systemic effects like tiredness by inducing other cytokines such as IL-6. IL-6 is able to induce a so-called acute phase reaction. This acute phase reaction is the production of proteins
in the liver that can be measured by the sedimentation rate of anticoagulated blood in
patients. After the identification of T N F as a key molecule, blockade of T N F was performed in animal models of arthritis. Several artluitis models such as adjuvant arthritis in rats
could be prevented by anti-TNF
D r KoUias and his group in Athens, Greece, did the following experiment to prove the
importance of T N F NormaUy T N F is only produced i f ceUs are stimulated. Dr. KoUias
modified the gene for T N F so that T N F is 'overproduced'. The mice which had such an
over-expressed T N F a gene developed an arthritis which is very simUar to RA. I n conclusion, the overproduction of T N F seems to be of pathophysiological importance in animal
models of arthritis as weU as in pathophysiological models of inflammation in RA based
on synovial biopsies.
The amount of T N F produced upon a standard stimulus differs between individuals. This
difference is caused by a genetic polymorphism (= dUference between individuals) since
study of families revealed that the variance in T N F production could be explained for 55%
by family membersiiip. I n cell physiology the production of T N F is caused by a signal that
activates the cell. Next the ceU activates proteins in the cytoplasm wliich are migi-ating to
the nucleus. I n the nucleus these proteins bind to a region of the D N A which regulates
the amount of transcription of T N F Differences in the region of the D N A that regulates
transcription (the so-caUed promoter region) might account for individuals differences. In
the promoter of the T N F gene, several polymorphisms have been described. The polymorphism at the position -238 is functional as measured in assays in which blood is activated by endotoxin. Tliis means that people that have the genotype -238 GG, produce
about 30% more T N F then people with the genotype -238 G A Next, we investigated if
this polymorphism had any physiological relevance.
T N F is an essential cytokine m the killing of bacteria. Rudi Westendorp, an internist of the
Department of Epidemiology, found that relatives of people who died from bacterial disease (meningococcal disease) produced lower T N F than the relatives of people who survived meningococcal disease. In the faniUies with a patient that died we found an overrepresentation of the -238 GA genotype (low producer). Muhiple sclerosis (MS) is a neurological disease in which T N F plays a dominant role. The argument for the contribution of
T N F in MS is that T N F is cytotoxic for oligodendrocytes. T N F a is actively degrading the
myelin sheath in animal models. In human MS lesions T N F has been detected by inimunohistology and antibodies against T N F are protecting against myelin degradation in animal models. I n a sample of 58 patients with severe clinical definite MS only the high producer genotype (-238 G G genotype) was found. So, both in infectious disease and in
autoimmune disease there is relevance for the -238 polymorphism. Subsequently the genotype frequencies were studied in RA and 5.5% of the RA patients have the -238 GA (the
low producer) genotype whereas in controls 11% has the low producer genotype. This d i f
ference is not significant. Subsequently the fUes of these 200 patients were studied ui
detaU. With regard to patient characteristics such as age, sex and disease duration no d i f
ferences were found between the -238 GA (low producer) genotype and the -238 GG (high
producer) genotype. With regard to disease severity it was found that 82% of the -238 GA
genotype RA patients had erosive joint lesions, whereas 94% of the -238 G G genotype
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patients were erosive disease (p < 0,02). Witli regard to the number of joints affected by erosions in the hands, in the -238 GA genotype there were two joints affected by erosions in
the hands after two years of disease whereas in the -238 GG genotype 4,2 joints are affected by erosions in the hands after the first two years of the disease. Also from an imnitinogenehc point o f view it is highly likely that overproduction of T N F a has a deterious effect
in RA.
The above mentioned data have led to open trials of monoclonal antibodies directed
against T N F a in RA D r Elliot and his coUeagues have performed the first open trial and
they found an astonishing beneficial effect on disease activity which was reflected by a
reduction in swollen, painful joints, and also by a reduction in acute phase proteins which
could be measured in blood such as the sedimentation rate. After this veiy hopeful open
study a multicentre placebo-controlled randomized trial was performed in which 73
patients were treated with either placebo, low-dose anti-TNF or high dose anti-TNF The
clmical effects o f high dose anti-TNF were very hopeful, meaning that with high dose antiTNF 58% of the patients improved more then 50% in 4 out of the 6 response variables.
These response variables were: clinical measurements such as the number of swoUen joints
or painful joints and also laboratoiy measurements such as the acute phase proteins like
the sedimentation rate. The duration of response was between 4 and 8 weeks. This randomized trial led to the conclusion that anti-TNF antibodies are veiy well tolerated, antiT N F a is effective in controUing a disease flare, and T N F blockades probably defines a new
direction of therapy After this first randomized controUed trial was performed, three other
tnals are now performed and all trials report a beneficial effect. However, the magnitude
of the effect was not as big as in the first trial. Apart from direct clinical use o f monoclonal
antibodies these data are enormously important to underscore the importance of blockade of or reduction of T N F production m RA as a new direction of therapy In the future
we expect that either sniaU molecules which inhibit the production of TNF or more practical ways of protein deliveiy such as gene therapy will be tested in RA as new treatment
modahties.
The data pointing to the essential role of T N F in the pathophysiology of RA are important for the initiation of new therapeutics. However, the break-throughs in RA are not only
important to enhance insight into the pathophysiological cascade but also in the awareness that there are veiy many biological arguments for early inteivention i n R A In short,
these arguments are that damage of joints is most likely the result of inflammation and
that damage of cartilage is irreversible. Moreover most damage in the joint structures is
occurring m the fust couple of years of the disease. Subsequently destructive joint structures may stimulate inflammation by itself Also clinical studies have appeared that stress
tiie importance o f early treatment in RA. One of the most elegant studies was performed
in Nijmegen in which two well known anti-rheumatic drugs were compared. Historically,
antimalarial treatment of RA is on stage since the mid 50s and sulphasalazine treatment
of RA is on stage since the eariy 70-ies. In Nijmegen the rate of radiological progression
was compared between patients with RA treated with sulphasalazine and patients treated
with chloroquine. These investigators found that the rate of radiological progression in the
sulphasalazine group is much lower. The hypothesis behind this obseivation is that a more
profound reduction of inflammation wül also lead to a more profound reduction in
destruction.
The new biological therapies which may achieve an
lamination has led to my personal expectation that
destruction will be an achievable goal. My personal
reduction of the enormous suffering which is caused

enormously potent reduction in i n f
in the future also the prevention of
hope is that this wül finally lead to
by RA in 1% of the population.
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PSYCHOAKOESnEK EN ZIJN TECHNISCHE TOEPASSINGEN
door
A.J.M. Houtsma

Inleiding
Psychoakoestiek is een duur woord voor 'gekiidwaarneming', een vakgebied waarin we proberen te begrijpen wat er gebeurt met geluid nadat het ons trommelvlies heeft bereikt. Het
vakgebied beschrijft op een systematische wijze de vele verbanden die bestaan tussen fysische eigenschappen van een akoestisch proces m ons buitenoor, en eigenschappen van de
resulterende gewaawordmg, Psychoakoestiek is een onderdeel van de psychofysica, waarin in het algemeen de relaties worden beschreven tussen fysische aspecten van zmtuigelijke stimuli en de daarmee samenhangende subjectieve gewaawording. De term
Psychofysica was bedacht door de 19e-eeuwse Duitse fysicus Gustav Theodor Fechner die
hiennee trachtte aan te geven dat ook onze zintuigen zich volgens wetten van de natuur
gedragen.
Er is een sterk verband en een grote wisselwerking tussen de vakgebieden psychofysica en
zintuigelijke fysiologie. In psychofysica bestudeert men op kwantitatieve wijze hoe bepaalde aspecten van zintuigelijke waarneming afliangen van fysische aspecten van stimuli. Zo
kunnen we bijv. nieten hoe de waargenomen luidheid van een toon afliangt van de fysische verniogensdichtheid of intensiteit, of hoe goed we zijn in het perceptief onderscheiden van twee tonen die een heel klein beetje in frequentie verschiUen. In gehooifysiologie
bestuderen we, hoofdzakelijk met behulp van proefdieren, hoe akoestische aspecten van
een geluidstimulus worden omgezet i n bepaalde mechanische bewegingspatronen in het
slakkehuis, of in elektrische activiteitspatronen in de zenuwbanen tussen slakkehuis en hersenschors. Er kan echter ook psychofysica bedreven worden met getrainde proefdieren,
evenals gehooifysiologie met mensen. Opnamen van hersenstampotentialen door middel
van op de schedel geplakte elektroden zijn inmiddels ontwikkeld tot klinische methoden
om perifere en centrale oorzaken in een slecht- functionerend gehoorsysteeni van elkaar
te kunnen scheiden.
Door aUe vergaarde informatie uit psychoakoestische en neuro-fysiologische experimenten
bij elkaar te beschouwen kunnen we onze kennis opbouwen van hoe het menselijk gehoorsysteem werkt,of waar het aan schort als het niet goed werkt. Het gaat hierbij altijd om het
vergroten van kennis, maar bovendien vaak om kennis waarmee je iets kunt doen. Zo heeft
men zich bijvoorbeeld op de BeU Laboratories in de Verenigde Staten al meer dan een
halve eeuw verdiept in dit vakgebied, omdat men daar al heel vroeg het belang van de psychoakoestiek inzag voor het kunnen ontwerpen van goede spraak- communicatiesystemen.
Iets dichter bij huis werd, vooral door toedoen van Hendrik Casimir en L m Schouten, in
1957 het Instituut voor Perceptie Onderaoek opgericht, een samenwerking tussen het
Phüips Natuurkundig Laboratorium en de toen nog slechts één jaar oude Technische
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