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GEVAREN VAN BODEMVERONTREINIGING
een algemene beschouwing
door
F A M . de Haan

1. Inleiding
Risico-evaluatie vereist een kwantitatieve beoordeling van de blootstelling van objecten of
organismen aan bepaalde bedreigingen, tegen de achtergrond van mogelijk ongewenste
efiFecten van een dergelijke blootstellmg. De voorspelling van vei-wachte schade neemt dus
een sleutelpositie in, Omdat ingeval van de bodem de schade aan objecten meestal beperkt is (met uitzondering van bijvoorbeeld aan de fundering van gebouwen in speciale
gevallen) wordt de aandacht hier beperkt tot de blootstelling van organismen. Effecten van
blootstelling van organismen worden bestudeerd m de humane toxicologie, de diertoxicologie en de plantentoxicologie. Alhoewel er op elk van deze gebieden nog veel vragen moeten worden beantwoord, worden de daar gehanteerde normen hier niet verder ter discussie gesteld, en als hard uitgangspunt gekozen.
Het kwantificeren van de blootstelling aan verontreinigende stoffen is voor de bodem
meestal aanzienlijk gecompliceerder dan voor de milieucompartimenten lucht en water
Dit is voornamelijk gevolg van het feit dat de blootstelling in sterke mate wordt bepaald
door de biologische beschikbaarheid van de contaminant. Deze hangt op zijn beurt af van
het fysische, chemische en biologische gedrag van de stof onder beschouwing in het
betreffende systeem, in dit geval de bodem. Omdat dit stofgedrag wordt.gereguleerd door
bodemeigenschappen en systeemcondities aan de ene kant en door stofeigenschappen
aan de andere kant, is er een vrijwel eindeloos aantal combmatiemogelijkheden waardoor
de blootstellmg wordt bepaald.
Belangrijke factoren zijn in dit opzicht:
- de gehaltes aan klei, organische stof en oxides, omdat deze de reactieve componenten
zijn in de bodem waaraan vastlegging van stoffen kan plaatsvinden; hierdoor wordt de
mobiliteit en dus de biologische beschikbaarheid beïnvloed;
- systeemomstandigheden zoals pH, redoxpotentiaal, ionsterkte, competitie van andere
stoffen; door deze factoren worden de chemische speciatie, en dus ook het stofgedrag,
vaak sterk beïnvloed.
Belangrijke factoren in relatie tot de stof onder beschouwing zijn:
- de chemische speciatie i.vm. de electrische lading, bijvoorbeeld kation, anion (beiden
mogelijk van verschillende waardigheden), neutraal; deze hangt mede samen met bovengenoemde systeemomstandigheden;
- de oplosbaarheid, hydrofobe of hydrofiele eigenschappen;
- de vluchtigheid.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 75. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 29 september 1996.
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f/g(«H- 7. Toevoenvegen van contaminanten vanuit de bodem naar andere milieucompartimenten en naar organismen. Voor de meeste verbindingen is de verdeling over vaste en vloeibare fase tn de bodem van oveiwegend belang.
De rondjes hebben betrekking op vereiste infommtle over overdrachtfactoren, de vierkantjes
over dosts-effecl-relatles.
Zelfs indien aUe bovengenoemde variabelen in getallen kunnen worden uitgedrukt, dan
nog is het uiterst moeilijk om de blootstelling van organismen aan bodemverontreiniging
te kwantificeren vanwege de verschillende toevoeiwegen die een bijdrage aan de blootstelling kunnen leveren.
2. Complexiteit van bodem-normstelling
In Figuur 1 wordt schematisch weergegeven welke toevoerwegen een bijdrage (kunnen)
leveren aan de blootstelling van onderscheiden organismen. De bodem, voorgesteld in het
linker blok, bestaat uit diie fasen welke vrijwel steeds in onderlmg wisselende verhoudmgen naast elkaar voorkomen: vast, vloeibaar (de bodemoplossing) en gasvormig (de bodemlucht). Het is duidelijk dat de vloeibare en gasvormige fase van overheersend belang zijn
bij het transport van verontreinigingen in de bodem, de bodemoplossing voor opgeloste
stoffen, de bodemlucht voor vluchtige verbindingen.
In de bodemkunde, en met name in de bodemchemie en de bodemfysica, is vanouds veel
aandacht besteed aan de verdeling van stoffen over de verschillende fasen. Daardoor is de
partitie van een groot aantal stoffen binnen het blok bodem in Figuur 1 vaak redelijk goed
bekend. Hierbij moet wel worden bedacht dat deze verdeling van plaats tot plaats en van
moment tot moment kan veranderen.
Bij blootstelling van de mens moet om te beginnen worden bedacht dat in de ADI via een
groot aantal wegen een bijdrage kan worden geleverd. Hierbij zijn drinkwaterconsumptie,
inhalatie van lucht ingeval van bijvoorbeeld bebouwde vuilstortplaatsen waarin vluchtige
verontreinigingen aanwezig zijn, en directe opname via hand-mond gedrag van spelende
kinderen voor de hand liggende toevoerwegen.
De situatie wordt echter aanzienlijk gecompHceerder als de bijdragen in de ADI via voedsel worden beschouwd. Ingeval van dieriijke producten zoals melk, boter of vlees moet een
dergelijke bijdrage dan immers als een derde- of vierdegi-aads afgeleide van de bodemkwaliteit worden vastgesteld. Dit betekent dat alle overdrachtsfactoren (rondjes in Figuur 1)
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en alle dosis-effect relaties (vierkantjes in Figuur 1) in kwantitatieve zin bekend moeten
zijn. Dergelijke kwantitatieve infoimatie is dan vereist (De Haan e.a., 1989):
- voor alle stoffen die het functioneren van de bodem ongunstig kunnen beïnvloeden
- voor alle mogelijke verschillende bodemtypes en bodemeigenschappen die in de praktijk voor kunnen komen
- en voor alle combinaties van stofgedrag-beïnvloedende variabelen (pH, etc.) zoals eerder
genoemd.
Omdat kwantitatieve beoordehng in deze zin van de bodemkwaliteit, of de voorwaarde
voor de mogelijklieid tot bodemnomisteUüig, bij de huidige stand van kennis een onmogelijke taak is zullen vooralsnog nogal wat beperkingen moeten worden geaccepteerd.
3. De concepten: buffercapaciteit, bodemverontreiniging, bodemfimcties
Een ander verschijnsel dat veroorzaker is van de geringe voorspelbaarheid van contaminantgedrag in de bodem in vergelijking tot dat in lucht en water is het grote verschil in
buffercapaciteit van de bodem in vergelijking tot de andere milieucompartimenten. Deze
buffercapaciteit kan worden omschreven als het vermogen van het systeem om het gehalte aan stoffen, wanneer deze eenmaal op optimaal niveau aanwezig zijn, te laten oplopen
zonder dat zich negatieve effecten van deze verhoogde gehaltes mantfesteren. Een kwaHtatieve voorstelling hieivan wordt gegeven in Figuur 2, waar de gestreepte lijn betrekkuig
heeft op zgn. niet-essentiële elementen (bijv Cd) en de getrokken lijn op essentiële elementen (bijv Cu en Zn). Wanneer voor deze laatste elementen het optimale gehalte voor
goed functioneren van de bodem bijvoorbeeld in relatie tot plantengroei eenmaal is
bereikt (punt 1 in Figuur 2) kan dit gehalte nog aanzienlijk oplopen voordat negatieve
effecten mantfest worden (voorbij punt I I in Figuur 2). In dat geval is de 'toestand van
bodemverontreiniging' bereikt. Het opgebruiken van de buffercapaciteit van de bodem
door daar in versneld tempo alleriei systeemvreemde en potentieel toxische stoffen in te
brengen zou kunnen worden aangeduid als de 'actie van bodemverontreiniging'. Vooral het
hoge tempo waarin dit gebeurde gedurende de afgelopen decennia vormt een grote bedreiging voor na ons komende generaties. Daaimee is een dergelijk handelen geheel in strijd
met het begrip duurzaamheid, dat als een van de uitgangspunten in ons Nationaal Milieubeleidsplan werd gekozen.
De buffercapaciteit als boven omschreven varieert voor alle verschillende stoffen van interesse, alle bodemeigenschappen en aUe systeemomstandigheden die m de praktijk voorkomen. Dit, tezamen met de vele verschillende toevoerwegen van blootstelling als weergegeven in Figuur 1 maakt het onmogelijk om in algemene termen te spreken over gevaren
van bodemverontreiniging maar dwingt tot een dooriopende analyse van plaats tot plaats.
Daarom worden in het navolgende enkele effecten van bodemverontreinigmg slechts voorbeeldsgewijze en summier beschreven.
effect

Figmir 2. Sclrematisclw voorstelling
van de buffercapaciteit van de bodem
voor nlet-essentlële (streeplljn) en
essentiële elementen (getrokken lijn).
Bij 1 ligt het opthnaalgelmlte, voorbij
II Is de bodem verontreinigd.
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Daaraan voorafgaande moet nog worden opgemerkt dat de beoordeling van het al dan niet
optreden van bodemverontremigmg moet worden gespiegeld aan de functie die de bodem
moet uitoefenen. Weliswaar wordt in de Wet Bodembescherming het zgn. multrfunctionaliteitsbeginsel als uitgangspunt gekozen, maar m het merendeel van de gevallen zijn hiervoor geen harde criteria aan te wijzen. Wellicht kan als belangrijkste aspect van het gekozen beleidsuitgangspunt het ethische worden genoemd: dat wü zeggen de phcht die wij
allen hebben om zo met ons leefmiheu om te gaan dat geen onomkeerbare en onherstelbare schade wordt toegebracht, en ook na ons komende generaties een leefbare wereld
behouden. Rechtstreeks hieraan gekoppeld is het eerder genoemde duurzaamheids-beginsel. Loodrecht daarop staat de onzorgvuldigheid van ons werkelijk handelen, dat ten aanzien van de bodemkwaliteit tot uiting komt in de snelheid waannee thans het bufferend
vermogen van de bodem wordt gebruikt.
Waar het begiip multffunctionaliteit de bodem vaak tot veel verwarring en discussie aanleiding geeft, is het voor de praktijk van alledag ook zeer wel mogelijk om een sooit hiërarchie van bodemfuncties te hanteren. Dit houdt in dat voor het huidige bodemgebruik
een bepaalde functie als hoogste prioriteit wordt toegekend. De kwaliteit van de bodem
moet dan aan zekere vooiwaarden voldoen opdat die betreffende functie op goede wijze
kan worden uitgeoefend. Dit aUes overigens onder de vooiwaarde dat in elk geval geen
onherstelbare schade aan het systeem wordt toegebracht.
De bodem vormt de basis voor het voortbestaan van het leven op aarde. Het best komt dit
tot uitdiiikking in de bijdrage die van daaruit geleverd wordt aan de kringlopen van de elementen koolstof, stikstof en zwavel. Dit wordt gewoonlijk aangeduid als het functioneren
van het bodemecosysteem. Alhoewel de kennis omtrent de voor-waarden voor goed functioneren in dit opzicht thans snel gi-oeiende is, werd aan dit aspect in het verieden relatief
wemig aandacht besteed.
Daarnaast zijn meer specifieke functies te onderscheiden zoals de reeds vermelde draagfunctie, productiefunctie en filteifunctie voor water, oppeivlaktewater zowel als gi'ondwater Elk van deze functies stelt specifieke eisen aan de bodemkwaüteit. Soms worden twee
of meer functies gelijktijdig uitgeoefend. Een voorbeeld is de filteifunctie, die de bodem
in ons land vanwege het neerslagoverschot per definitie altijd veivult, en daamaast de productiefunctie van landbouwgewassen, higeval dergelijke functies (gedeeltelijk) conflicterend zijn moet aan een eivan de vooiTang worden gegeven. Zo kunnen in waterwmgebieden aan de landbouwkundige productie beperkingen worden opgelegd teneinde de kwaliteit van het grondwater in voldoende mate te beschermen.
4. Enkele voorbeelden van bodemverontreiniging
In de afgelopen jaren zijn zeer veel verschillende vormen van bodemverontremiging aan
het licht gekomen. Hier worden, bij wijze van voorbeeld, slechts enkele vormen kort
beschreven. Uit het voorafgaande zal het duidelijk zijn dat in prmcipe elke stof of verbinding tot een situatie van bodemverontreinigmg kan leiden. Bepalend zijn in deze de concentratie in het systeem, en met name de mobiliteit en biologische beschikbaarheid.
4.1 Nitraatuitspoeling naar liet grondwater
Te hoge nitraatgehaltes in drmkwater, geconsumeerd door zogende moeders, kunnen problemen verooiYaken met de zuurstofoverdracht in het bloed van de babies ('blue-babydisease'). De Wereldgezondheidsorganisatie heeft daarom een nitraatnorm voor drinkwater ingevoerd, die gesteld is op 50 mg NO3 per liter Binnen de Europese Gemeenschap
wordt invoermg van een norm van 25 mg N O 3 per liter ovei-wogen.
in Figuur 3 wordt het verioop van het nitraatgehalte in een bepaald waterwmgebied in
Nederland als functie van de tijd weergegeven, waaruit blijkt dat de WHO norm inmiddels
wordt overschreden, en de EG norm derhalve met een factor van ruim 2.
Doordat de meeste bestanddelen van de vaste fase van de bodem een ovei"wegend nega-
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tieve electrische lading bezitten worden anionen (i.h.b. de 'gewone' anionen zoals chlorides, bromides, nitraat, e.d.) niet geadsorbeerd. In feite betekent dit dat de buflfercapaciteit
hieiYoor nihil is, waardoor deze stoffen zeer mobiel zijn en gemakkelijk met het neerslagoverschot naar diepere bodemlagen verplaatst worden.
Aangezien stikstof een van de belangrijkste voedingselementen is voor planten, worden in
de landbouwkundige praktijk via beinesting grote hoeveelheden stikstof aan de bodem toegediend. Afhankelijk van het bodemtype en het bodemgebruik komt een deel van deze
stikstof niet beschikbaar voor opname door de plant en spoelt uit naar grond- en oppervlaktewater Bouwland op zandgrond is in dit opzicht het gevoeligst.
Vanwege de mineralenoverschotproblematiek in de intensieve veehouderij worden in
bepaalde gebieden extreem hoge mestdoseringen aan de bodem toegediend. Wanneer de
stikstof eenmaal m de vorm van nitraat voorkomt kan alleen via denitrificatie uitspoeling
naar het water worden voorkomen. Voor ons land geldt dat er een wat erg ongelukkige
combinatie optreedt van grote mestoverschotten in die gebieden (het centrale, zuidelijke
en oostelijke zandgebied) waar 60% van de totale drinkwatervooi-ziening vanuit het gi'ondwater wordt verkregen. Vanwege de nog steeds voortschrijdende hoge stikstofbelasting van
de bodem, in combinatie met de zware doseringen uit het verieden, voimt deze nitraatbelasting voor de toekomst een toenemend probleem. Dit geldt met name voor de particuliere drinkwatervoorzieningen, vanwe het gebrek aan controle.
4.2 Eutrofiëring van liet oppervlaktewater door fosfaat
Een belangrijke bedreigmg van het oppeivlaktewaterecosysteem bestaat uit het optreden
van algenbloei als gevolg van eutrofe (of beter gezegd hypeilrofe) condities in dit water Bij
het afsterven van de algen ontstaat een sterke zuurstofconsumptie, waardoor ander leven
in het water wordt geremd en eventueel geheel afsterft.
Fosfaat is over het algemeen de controlerende factor bij eutrofiëring. Vandaar dat vele
inspanningen worden getroost om fosfaat in het milieu temg te dringen; denk aan fosfaatvrije wasmiddelen, toepassmg van fosfaatveiwijdering m afvalwaterzuiveringsinstaUaties via
zgn. derde-traps-behandehng, etc.
Door specifieke eigenschappen van fosfaationen wordt fosfaat in de bodem sterk vastgelegd, vooral aan oxiden van ijzer en aluminium (Van Riemsdijk, 1979; Van der Zee, 1988).
Deze vastleggingscapaciteit heeft echter uiteraard ook een eindige waarde.
De jaarlijkse onttrekking van fosfaat aan de bodem door een normaal landbouwgewas ligt
m de orde van gi'ootte van 60-80 kg P2O5 per ha. Opnieuw vanwege de mestoverschotten
werden plaatselijk doseringen toegepast die soms wel een factor 10 hoger lagen. Dit betekent natuurlijk voor het merendeel van de gevallen een wel zeer snelle opvulling van het
fosfaatvastleggend vermogen van de bodem. In de regels omtrent dosering van dieriijke
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mest werd de fosfaatgift daarom als criterium aangehouden: de zgn. fosfaatnorm.
Bij verzadiging van de bodem met fosfaat vindt rechtstreekse uitspoelmg naar grondwater
en oppervlaktewater plaats. Een dergelijke fosfaatdoorbraak in het bodeinprofiel is daarom
zo ongewenst omdat de concentratie bij doorbraak een factor duizend hoger ligt dan de
fosfaat-eutrofiëiingsnomi. Dit betekent derhalve dat bij doorbraak op één vierkante meter
of één hectare deze moet worden omgeven door een oppeivlakte van meer dan het duizendvoudige teneinde te voorkomen dat alle andere maatregelen om eutrofiëring tegen te
gaan om niet zouden zijn.
Gronden die vcKadigd met fosfaat zijn mogen dan ook niet meer fosfaat ontvangen dan
door het gewas wordt onttrokken. Vaststelling van fosfaatvei-zadiging gebeuil door toepassing van het zgn. 'protocol P-verzadigde gronden' (Van der Zee e.a., 1990).
4.3 Accumulatie van zware metalen
De twee eerder gegeven voorbeelden hebben betrekking op diffuse bronnen van bodemverontreinigmg, waarbij de verontreinigende activiteit zich over gi'ote oppervlakte uitstrekt.
Verontrernigmg van de bodem met zware metalen komt zowel voor vanuit puntbronnen
als vanuit diffuse bronnen. Typische voorbeelden van de eerste zijn herhaald gebruik van
compost of zuiveiingssüb op dezelfde plekken. Ook de verontreiniging van gi'ondwater
onder vuilstortplaatsen behoort hiertoe. De verontreiniging met lood en cadmium langs
autosnelwegen neemt een soort tussenpositie in, en kan worden gekarakteriseerd als een
lijnbron. Typische voorbeelden van diffuse verontreinighig zijn die welke voortkomen uit
industriële emissies naar de lucht. Alhoewel het hier meestal gaat om één bron van emissie (bijv een fabrieksschoorsteen) vindt via depositie vanuit de lucht een verspreiding over
gi'ote oppeivlakte plaats De verontreiniging met cadmium en zink rondom zuikfabrieken
vomt een voorbeeld van diffuse bodemverontreiniging met zware metalen.
Wanneer de zware metalen het bodemoppeivlak bereiken, hangt het geheel van de omstandigheden af welke reacties verder op zullen treden. Zo zuUen zware metalen in het percolatiewater van een vuüstortplaats gewoonlijk neerslaan in de vorm van de zeer onoplosbare metaalsulfiden vanwege de zeer lage waarden van de redoxpotentiaal die daar meestal
heersen.
Als het zware metaal als kation in oplossing voorkomt kan het worden vastgelegd aan het
adsorptiecomplex van de bodem. Behalve in het geval van specifieke adsorptie, welke min
of meer vergehjkbaar is met een chemische bindmg, vormt een adsorptieve vastlegging
geen veüige opslag, omdat immers uitwisseling met andere kationen op kan treden, afhankelijk van de relatieve concentraties in de bodemoplossing.
Kationen van zware metalen kunnen ook oplosbare complexen vormen, anorganische
zowel als organische. Hierdoor wordt de positieve lading veriaagd (soms kunnen zelfs negatief geladen complexen ontstaan) waardoor de adsorptieve bmding verkleint (of in het
geheel niet meer optreedt). Uiteraard neemt daardoor de mogelijkheid voor uitspoeling of
de beschikbaarheid voor opname door organismen toe.
De toxicologische werking van zware metalen bij te hoge beschikbaarheid berust meestal
op de verstoring van enzymsystemen, wanneer een essentieel metaal in zo'n systeem vervangen wordt door een ander metaal. De effecten die optreden hangen natuurlijk rechtstreeks samen met de specifiteit van het betreffende enzymsysteem. Daardoor kan overvloedige beschikbaarheid van zware metalen tot een zeer grote variatie aan ongewenste
effecten leiden.
Koper bijvoorbeeld kan de ontwikkeling van het wortelstelsel van planten sterk afremmen
(Lexmond, 1980). Vanwege de sterke belasting van de Nederiandse bodem met koper, als
gevolg van de koperadditie aan varkensvoer om de voederconversie te bemvloeden, is aan
dit verschijnsel veel aandacht besteed. De effecten blijken afhankelijk van een combmatie
van drie factoren, nl: het kopergehalte in de bodem, het organische stofgehalte (doordat
door binding aan organisch stof immobilisatie van het koper optreedt) en de pH. In Figuur
4 geeft lijn 1 de zgn. toxiciteitsindex weer Boven deze lijn treedt een onacceptabele aan-
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veldwaarnemingen.

1.0
Cd in voedsel (nmol/g)

Figuur 5. Effect van cadmium op de
vruchtbaarheid van Platynothrus peltlfer,
een bodennnljt.

tasting van de bodemvruchtbaarheid op. De punten in de figuur vei-wijzen naar de resultaten van veldmetingen in de provmcie Gelderland. Vanwege het gevaar voor gi-ootschalige verontreiniging van de bodem met koper is de wettelijk toegestane additie van koper aan
varkensvoer inmiddels aanzienlijk teruggebracht.
Bodemorganismen worden vrijwel doorlopend blootgesteld aan zware metalen in de
bodem. Ook hierbij speelt de concentratie in oplossing de belangrijkste rol. De activiteit
van bodemorganismen is van essentieel belang voor het functioneren van het bodemecosysteem. Het is mogelijk dat het gehele systeem in de war wordt gestuurd wanneer één
bepaald organisme belangrijk wordt geschaad m zijn activiteit of reproductievermogen. In
Figuur 5 (Van Straal en e.a., 1989) wordt een voorbeeld gegeven van een dergelijke dosiseflfect-relatie. Het is duidelijk dat een verhoogd Cd-gehalte de reproductie van het betref-

Tabel 1.
Enkele Nederlandse warenwetnonnen, tn mg per kg droge slof voor drie zware metalen.

Granen
Aardappelen
Groenten
- sla, andijvie, spinazie, wortelen
-prei
- bietjes, spruiten, bloemkool,
tomaten, uien en sjalotten
- komkommers, augurken
- boerenkool
Vrachten
Rund-varken-kippenvlees

Cd

Pb

Hg

0.15
0.1

0.5
0.2

0.03
0.02

0.2
0.2
0.1

0.5
0.3
0.3

0.03
0.03
0.03

0.03
0.1

0.3
2.5

0.03
0.03

0.03
0.05

0.3
0.4

0.01
0.05
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fende organisme sterk reduceeit. De variatie in gevonden resultaten is over het algemeen
vrij gi'oot bij dergelijke experimenten.
Ongewenste blootsteUing van de mens aan zware metalen wordt o.a. tegen gegaan door de
invoering van normen voor drinkwater en comsumptiegewassen. In de Warenwet worden
kwaliteitsnormen gehanteerd voor belangrijke bestanddelen van het voedselpakket in het
humane dieet. Voor een aantal producten zijn deze in Tabel 1 weergegeven voor de zware
metalen cadmium, lood en kwik Zoals reeds eerder vermeld is het uiterst moeilijk om op
basis van deze Warenwetnormen te komen tot bodemkwaüteitsnormen.
4.4 Persistente organische verbindingen
De mobiliteit van organische chemicaliën in de bodem wordt voornamelijk bepaald door
de hoeveelheid en aard van de organische stof De bindingssterkte wordt gewoonlijk uitgedrukt in verdelingscoefiïciënten zoals een Koj,, (organic matter) of K^,. (organic carbon).
De persistentie van de verbinding bepaalt de tijd gedurend welke stof, na toediening aan
de bodem, aanwezig blijft. Bij het huidige toelatingsbeleid van nieuw-ontwikkelde organische bestrijdingsmiddelen vormt de persistentie één van de belangrijkste criteria. Om enig
idee te geven omtrent mogelijke variaties in deze persistentie worden in Tabel 2 voor verschillende chemicaliën een aantal waarden vermeld, uitgedrukt als de afbraaksnelheidscoëfiïciënt, kj, (in dag"') en als de DT-50, de tijd (in dagen) die nodig is om 50% van het
middel door afbraak te doen verdwijnen.
Tabel 2.
Persistentie van enige organische chemicaliën
verbinding

kb(dag-l)

• DT-50 (dag>

malathion
parathion
dieldrin
DDT

1.155
0.02321
0.00193
0.000182

0.6
30
360
3800

Een illustratie van mogelijke schadelijke gevolgen van het wat onzorgvuldig omgaan met
afvalstofien op of in de bodem wordt gegeven m Eiguur 6. Hier is het verioop weergegeven van het dieldringehahe in de melk van een veebedrijf na toediening van zuivermgsshb
dat onvoldoende op de aanwezigheid van organische chemicahën werd gecontroleerd.
Overigens is het een welhaast onuitvoerbare taak om dergelijke aivalstoffen op aUe mogeO l e l d r l n in melk
( m g / k g op v e l basis)
2.01

1.0
0.6
0.4

0.2

Figmn- 6. Het dieldrlngehalte ln
melk (mgikg op vetbasls) als
verloop tn de tijd.
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lijke ongewenste componenten te analyseren. Gedurende een zekere periode bleek het
dieldringehalte in de melk een factor tien hoger dan het residu-tolerantie niveau. Vanwege
de persistentie van een verbüiding als dieldrin duurt het dan zeer lang voordat de
betreffende gi'ond weer in normaal gebruik kan worden genomen.
Dit is een voorbeeld van de eerdergenoemde derde- of vierde-orde relatie tussen de
samenstelling van de bodem en van producten waarin we i.v.m. menselijke consumptie zijn
geïnteresseerd. Het vormt bovendien een waarschuwing tegen de ongecontroleerde belasting van de bodem met afvalstoffen waarvan de samenstelling onvoldoende bekend is. De
bereidheid om aan de controle van de sanienstellmg van afvalstoffen veel aandacht en geld
te besteden was in het verieden gering. Door schade en schande wijs geworden is daar
thans een duidelijke kentering in waarneembaar Dit wordt tevens opgelegd door regel van
bovenaf
4.5 Bebouwde vuilstortplaatsen
In het ücht van thans bestaande kermis lijkt het vrij absurd dat in het verieden op vrij grote
schaal bebouwmg heeft plaatsgevonden op afValstorten. Sedert Love Canal en Lekkerkerk
hebben al dergelijke woonwijken het stigma van gevaarlijk, of in elk geval hoogst ongezond,
geki'cgen. Terecht of ten onrechte, want m vele van deze gevallen werd niet eens een kwantitatieverisico-evaluatievoor bewoning uitgevoerd, terwijl toch vaak uiterst kostbare ingrepen werden gedaan.
De eerste kwantitatieve lisico-evaluatie van het wonen op afValstoffen werd uitgevoerd door
Van Wijnen (1990) door toepassing van een zgn. multimediamodel. Daarbij werd rekening
gehouden met organische en anorganische verbindmgen, zowel in vast, vloeibaar als gasvormig voorkomen. Vaststellmg van bijdragen aan de blootstelling werd vertegen door
chemische analyse van lucht, drinkwater, bodem- en stofdeeltjes en voedselproducten die
waren geteeld in het gebied, Uit de analyse kwam naar voren dat de ingestie van verontreinigde bodemdeeltjes door spelende kinderen de belangrijkste bijdrage aan de totale
blootstelling levert. Middels berekening van de totale blootstellmg kon echter worden
geconcludeerd dat deze naar alle waarschijnlijklieid niet zou leiden tot waarneembare of
meetbare schade aan de gezondheid. Wel moet worden bedacht dat in dergelijke gevallen
psychosomatische efiecten een veel groter probleem vormen dan het risico voor de fysieke gezondheid.
Conclusie
De huidige stand van kennis is onvoldoende om lichtlijnen te ontwerpen voor efiectgeiichte normen voor bodemkwaliteit, welke normen dan een soort al gemene toepasbaarheid zouden bezitten.
Wel is het mogelijk om de bodemkwalitett voor specifieke omstandigheden en bepaalde
bodemfuncties te evalueren. De onlangs ingevoerde, verbeterde referentiewaarden kunnen
worden gehanteerd om een eerste beoordeling uit te voeren, waarbij dan een indicatie
wordt vertegen of de betreffènde bodem al dan niet zwaar met verontreiniging is belast.
Omdat effect-gerichte normstelling voor de bodem zo complex is, is de bodembescherming ermee gediend dat aan brongeiicht beleid veel aandacht wordt gegeven en niet wordt
gewacht totdat uitgebalanceerd effect-gericht beleid zal kunnen worden toegepast.
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GROTE GETALLEN
door
E Oort

1. Inleiding
In ons dagelijkse leven maken we voortdurend keuzen. Lang niet altijd beseffen we hoe
complex de systemen zijn waarin we leven. De Enigmacode die in de tweede wereldoorlog gebiTjikt werd is daar een voorbeeld van. Het is duidelijk dat het maken van de goede
keuzen van groot belang kan zijn.
Veel gecompliceerde vraagstukken in het dagelijkse leven, veel puzzels, kunnen vaak niet
opgelost worden door alle mogelijkheden te proberen, het aantal mogelijkheden is daarvoor veel te groot (we zullen hieivan voorbeelden zien). Soms is er een eenvoudige gedachte die laat zien watje moet kiezen. Soms is er een wiskundige theorie die uitweg biedt. Wat
ik vandaag zal laten zien:
® Zelfs in eenvoudige situaties is het aantal mogelijkheden vaak al heel groot (veel groter dan je soms wel verwacht). Wel kun je soms door logisch te denken het aantal
mogelijkheden drastisch inperken (maak gebruik van de symmetrie van het probleem,
of zoiets).
• In sommige gevallen is er een idee, een structuur, een wiskundige stellmg die je gebruiken kunt om uit de veelheid van mogelijkheden de goede keuzen te doen, ik zal daar
een paar voorbeelden van laten zien.
• In sommige gevallen wordt juist het feit dat er zoveel mogelijkheden zijn gebniikt om
b.v een beveiliguig te maken: alhoewel het duidelijk is dat iemand door lang genoeg te
proberen achter de gewenste informatie zou kunnen komen, blijkt dat in de praktijk
niet uitvoerbaar (b.v omdat het langer dan de leeftijd van het heelal duurt voor je de
goede informatie verkrijgt door 'domweg uitproberen').
Hier zijn een paar voorbeelden die verderop worden uitgewerkt:
I

We zuilen zien dat een eenvoudig speelgoed als de 'kleuteiioren' een enorm aantal
combinaties in zich verbergt. Waarom maken we niet een bibliotheek waar 'alle gedichten' in te vinden zijn?

I I Rondwandelingen, het 16-spel, de Hongaarse kubus, aUemaal voorbeelden van situaties
waar een heel duidelijke structuur aan ten grondslag ligt, waar 'domweg uitproberen'
zinloos is, maar waar met een eenvoudige wiskundige theorie de essentie van de situatie naar voren komt.
m Denk aan het volgende voorbeeld: als je naam en adres van een persoon in Nederland

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 75. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 7 oktober 1996.
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weet, dan kun je (als je beschikt over alle telefoonboeken van Nededand) eenvoudig
vmden of die persoon een publiekelijk bekend telefoonnummer heeft, en wat dat nummer dan wel is. Maar omgekeerd als je dat telefoonnummer weet, dan is het een enorm
kaïivei om achter de naam en het adres te komen. In theorie is het uitvoerbaar, in de
pralctijk zul je dat niet graag gaan doen.
I: Eenvoudige voorbeelden
2. Grote getallen, hier Is en eenvoudig voorbeeld: De kleuter-toren.
Er is een kinderspeelgoed, op een stang, gemonteerd op een ondergrond, kunnen schijven
gestapeld worden. Stel dat de toren bestaat uit 16 schijven. Hoeveel mogelijkheden tot stapelen zijn er dan? Stel dat de hele Nederlandse bevolking mee doet, en dat we proberen
alle stapelingen te realiseren, hoelang zijn we dan bezig? We zullen zien: het aantal mogellj'kheden is lieel erg groot. En, natuurlijlc als Je even nadenkt, dan Is de goede stapeling heel
gemakkelijk te vinden. We zullen andere voorbeelden zien met een soortgelijke structuur
Hoe lang stapelt heel Nederland aan de kleuteiioren?
Het aantal manieren om 16 onderling verschillende schijven op elkaar te stapelen is
16! = 16 X 15 X 14,..3 X 2 X 1 = 20,922,7989,888,000.
Dat is een groot getal... Stel dat alle Nederlanders dag en nacht aan'het stapelen slaan,
laten we aannemen dat het elke keer 6 seconden kost (en laten we maar aannemen dat het
administreren van welke stapeluigen we al gehad hebben geen tijd kost), dan zijn we met
^1^4 = 8,369,116 seconden
bezig, dat wil zeggen minstens 13 weken, voordat aUe posities tenminste eenmaal voorgekomen zijn.
Wat we hier gedaan hebben: we hebben het getal 16! yexovepexraeepö: vaak realiseer je je
helemaal niet dat een dergelijk eenvoudige schrijfwijze zoveel mogelijklieden omscluijft.
Het is goed om gevoel te ki-ijgen hoe gi'oot werkelijk grote getaUen zijn. Hier is nog een
voorbeeld:
5. Een blbliotiieek waar 'alle gedlclUen' in le vinden zijn!?
De Melei, Dürer
Toen hij het kleine plantje vond,
boog hij aandachtig naar de grond
en dan, om wortels en om mos
groef hij de fijne aarde los,
voorzichtig - dat zijn hand niets schond.
Ida Gerhardt
Dat zou toch een groot gemak zijn. Niet steeds naar de boekhandel hoeven te gaan voor
een nieuwe, mooie bundel. Maar een bibliotheek waar aUe gedichten in te vinden zijn. We zuUen zien dat aan deze opzet twee bezwaren kleven (en dat maakt, gelukkig, het idee
volledig hypothetisch!).
Laten we zien hoe we een dergelijk bibliotheek zouden maken. We spreken af dat we
gedichten nemen van hooguit 40 regels, elke regel hooguit 40 letters of leestekens, we kiezen uit 30 van zulke symbolen. Er blijken twee bezwaren:
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1) Het aantal mogelijkheden is wehswaar eindig, maar als we 40 x 40 keer uit 30 symbolen kiezen, dan komt er een getal met 2364 cijfers (reken maar na), dat is veel meer dan
het aantal W^, wat vermoedelijk dicht bij het aantal elementaire deeltjes van liet heelal
komt. ICortom: het is fysiek onmogelijk om al deze gedichten uit te schrijven, laat staan op
te slaan, of wat dan ook.
2) Maar er is nog een bezwaar Stel dat we wél in staat zouden zijn een dergelijke bibliotheek te maken. Wat zijn we dan opgeschoten? Om een gedicht te vmden moetje het hele
gedicht reeds kermen! Of, om het anders te zeggen: die bibhotheek hebben we allang, we
hebben de mogelijkheid om elk gewenst gedicht te schrijven... En ook: het bovenstaande
fragment is maar een deel van dat prachtige gedicht; wat ben ik blij dat ik de bundel waar
dit gedicht m staat m mijn eindige boekenkast heb!
4. Nog enkele voorbeelden.
4.1. De graankorrels op het schaakbord. - U kent de oude legende, iemand leerde een vorst
schaken, zijn beloning zou gi-oot zijn, hij vroeg 'slechts': 'Ach she wat graan: één korrel op
het eerste veld, twee op het tweede, vier op het derde, acht op het vierde etc, steeds tweemaal zoveel als liet vorige veld.' Dat leek toch een redelijk verlangen, een korrel weegt maar
zo weinig. Maar
1+2+4+...+2H....+263=264-1
is een vresehjk gi'oot getal, (probeer het maar eens te concretiseren, kijk hoe lang een trein
is die al dat graan kan vervoeren of tel het aantal schuren nodig om die hoeveelheid op te
slaan...).
4.2. De cent van Adam. - Stel dat Adam een cent uitzette (bv 60 eeuwen geleden) tegen
een redelijke rente, hoe groot zou het resulterende kapitaal dan nu zijn? (zie Schub Spelen met getallen, pp. 51/53).
4.3. De torens van Hanoi. - Zie WeUs, pp. 120/121 voor het (verzonnen?) verhaal van de
priesters die schijven van de ene toren op de andere stapelen, hoe lang zuUen ze bezig zijn?
4.4. Hoeveel schaakpartijen zijn er? - De regels van het schaakspel imphceren dat er maar
eindig veel mogelijke schaakpartijen zijn: de 50-zetten-regel (als er binnen 50 zetten niet
een pion vcKCt is, of geen stuk geslagen, dan kan remise worden opgeëist), we zien dat er
hooguit 2 X 110 x 50 = 5.500 zetten gedaan kunnen worden (de 16 pionnen kunnen elk
hooguit 6 zetten doen, er kunnen 14 stukken geslagen worden). Het aantal zetten in een
gegeven situatie is ongeveer begr-ensd door 100. Daarom is het aantal schaakpartijen waarschijnlijk begrensd door zoiets als lOO^-^OO (maar als U dit op een zaki-ekemnachine intoetst laijgt U waarschijnlijk 'E').
Dat onder andere maakt veel aspecten van het leven juist zo interessant: datje bezig bent
met iets waarvan je weet dat je zeker in je eigen leven niet alle mogelijkheden gezien hebt.
4.5. Concretiseren. - Al een paar keer heb ik laten zien hoe we dergelijke grote getaUen
kunnen concretiseren, d.w.z. een situatie bedenken, waarin we zien hoe groot het getal is.
Voor een van de eerste concretiseringen in de geschiedenis (zie Newman, 1, pp. 420-429,
zie ook WeUs, pp. 227/228): Archimedes maakte een schatting van het aantal zandkorrels
nodig om het heelal te vullen. Laat de lezer bv zelf maar eens een dergelijke concretisering maken, neem het (geschatte) aantal mogelijke schaakpartijen, en maak een strand met
even zovele zandkon'els.
4.6. Eenvoudige spelletjes. - Er zijn veel eenvoudige spelletjes, puzzels (Tikki, de duivelston, de 4 kubussen met gedeeltelijk dezelfde zijkanten, manieren om een doosje met gegeven blokjes te vullen, etc, U kent er vast nog veel meer) die er heel eenvoudig uhzien, maar
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die aanleiding geven tot heel veel mogelijklieden. De aardigheid van zulke puzzels is nu
juist dat het gi-ote aantal mogehjklieden je niet in staat stelt om een oplossing te vinden
door aUeen maar te proberen.
Conclusie 1: Ogenschijnlijke eenvoudige situaties geven al gauw aanleiding tot heel veel mogelijkheden, bv veel meer dan het aantal elementahe deeltjes in het heelal, oplossingen die
door dom proberen langer zouden duren dan de leeftijd van het heelal, etc. Het is goed
om je dat te realiseren als je begint aan 'eenvoudige' situaties.
Overigens, de komst van de computer heeft het probleem niet vereenvoudigd. We zien dat
een rekenmachine wehswaar sneUer rekent dan wij, maar dat die factor sneller niet heel
veel gewicht in de schaal legt bij werkelijk grote getallen! Daarom: ook als je een computer tot je beschikking hebt is vaak eerst goed nadenken absoluut noodzakelijk, voor je
computer 'dom laat rekenen'. (Dat is wat een universitaire opleiding 'computational science' aan de studenten leert: nadenken plus rekenen geeft pas goede oplossingen.)
n : Eenvoudige voorbeelden niet een wiskundige theorie.
5. Rondwandelingen.
We laten hier een aantal voorbeelden zien. (Straks zullen we opmerken dat ze onderiing
eigenlijk op hetzelfde neerkomen.)

C
Figuur 2

5.1 Kijk naar figuur 1. Probeer die figuur te tekenen door het potlood ergens op het papier
te zetten, en dan de figuur in één keer te tekenen zonder het potlood van het papier te
nemen. Is dat mogelijk?
5.2 Hier zie je in figuur 2 een plattegrond van een huis, kun je in een van de kamers beghinen, en veivolgens een rondwandelmg maken waarbij je elke deur precies een keer passeert?
5.3 Dezelfde vraag voor de plattegrond in figuur 3.
5.4 Het probleem van de bruggen in Koningsberg: in figuur 4 zie je een rivier, met twee
eilandjes daarin, kun je een rondwandeling organiseren die ergens begint, ergens eindigt,
en die elke brug precies een keer passeert? In deze vorm is het probleem erg oud, de wiskundige L. Euler (1707-1783) zag de bruggen in het plaatsje Koningsberg, en fonnuleerde
deze vraag.
5.5 Kun je een rondwandeling in dit huis maken? (Met de regel dat je elke deur precies
één keer passeert; lang niet alle kamers zijn getekend, het huis is heel gi'oot.)
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Figuur 3

Figuur 5

Kijk nog een keer naar figuur 1, zet
bij elk hoekpunt het aantal kanten
dat daar samenkomt. Maak daarna
een lijst van mogelijkheden: je zult
zien dat als je bij B begint, je de
tekening in één keer kunt afmaken, wat gebeurt er als je in E begint? Wat als je in A begint?
Begin je een idee te ki'ijgen? - Zo
ja, geef dan een redenering die
laat zien dat je de gevraagde rondwandeling in de figuren 3, 4 en 5
niet kunt maken.
6. We malcen er een graaf van, en
we gaan nadenken.
Het lijkt of al die problemen verschillend van aard zijn, de ene
gaat over het tekenen van figuurtjes, het andere speelt zich af in
een huis, en het derde probleem
gaat over een rivier met bruggen.
Natuurlijk zijn de manieren van beschrijven van die problemen erg verschillend. Maar zijn
de problemen wel zo verschillend van aard? Het mooie van de wiskunde is dat we zoeken
naar de essentiële kenmerken: we laten zien dat deze problemen allemaal van hetzelfde
type zijn. En door na te denken geven we een methode om te beslissen of het gevraagde
probleem oplosbaar is.
Hier is het idee. Neem een huis met kamers, zoals in figuur 2. We gaan daarvan uit, en
produceren een nieuwe figuur: elke kamer geven we weer door een punt (een hoekpunt),
elke deur tussen twee kamers geven we door een lijnstuk (een kant) dat die twee punten
verbmdt (als je wilt, denk maar dat je in de ruimte werkt). Hé, zie je dat figuur 2 op deze
manier precies dezelfde is als figuur 1? Nou ja, als we maar niet letten op hoe dik die punten zijn, hoe lang die kanten zijn.
We laijgen zo een figuur die bestaat uit hoekpunten, en kanten (elke kant loopt tussen twee
hoekpunten); een dergelijk gegeven heet een graaf. Een electrotechnicus zou van een circuit
spreken.
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Doe hetzelfde met het probleem van de bruggen, voor elke stuk land neem je een punt,
voor elke brug een lijnstuk, etc.
We zullen een gnaf samenhangend noemen als elke twee hoekpunten verbonden zijn met
elkaar door een eindige reeks van kanten. - Bij het tekenen van het figuurtje als in 1 hebben gezien: zet bij elk hoekpunt het aantal kanten wat daar samenkomt. We noemen een
hoekpunt (on)even als het aantal kanten wat daar samenkomt (on)even is. We merken op:
als we een rondwandeling kunnen maken, en ln een hoekpunt, zegP, niet beginnen en niet eindigen, dan is dat een even hoekpunt] Micht: elke keer als je in P aankomt, en er ook weer
vertrekt, gebruik je twee kanten...! Merk op: het aantal oneven hoekpunten is even (waarom?).
7. Stelling: Zij G een eindige, samenhangende graaf,
k.Als het aantal oneven hoelqiunten groter Is dan Pivee, dan is een rondwandeling (waar elke
zijde precies éénmaal doorlopen wordt) niet mogelijk.
B. Als het aantal oneven hoekpunten hooguit twee is, dan bestaat er wel een rondwandeling
(waar elke zijde precies éénmaal doorlopen wordt).
Het bewijs van A hebben we hierboven al gegeven. We zullen het bewijs van B in de voordracht geven. (We laten het bewijs van B als oefening voor u later) - hiermede is het probleem van de rondwandelingen volledig opgelost: tel het aantal oneven hoekpunten!
Dit is kenmerkend voor dit soort problemen. De situatie kan heel ingewikkeld zijn. Je ziet
vaak niet waar je moet beginnen. Maar als je weet waar je op moet letten, dan is het heel
gemakkelijk te beshssen waar je moet begumen, watje moet doen.
8. Het 16-spel.
Een Amerikaanse puzzel-expert Sam Loyd (1841-1911) ontwierp de volgende puzzel: neem
een doosje met afmetingen 4 x 4 , neem 15 blokjes met afmeting 1 x 1, daarop staan de
nummers 1 tot en met 15, plaats die in de doos, er blijft een vakje over, je kunt dus gaan
schuiven. Vraag: kun je door schuiven de blokjes in de goede volgorde krijgen? Bij voorbeeld, kun je figuur 7 door een aantal keren schuiven van de blokjes overvoeren in de
gevraagde eindstand in figuur 6?
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We zijn gewaarschuwd. We zien al direct dat het aantal mogelijkheden heel erg groot is.
Voor wie het niet gelooft, lees dan nog een keer (2), waar we zien hoe lang heel Nederland
aan de kleutertoren zou stapelen. We zien evenzo dat heel Nederland heel lang bezig zou
zijn aan 'domweg proberen' bij de Sam Loyd puzzel.
In de vorige eeuw gebeurde het m de USA dat er een grote piijs uitgeloofd werd. Iemand
moest aangeven hoe een gegeven begin-situatie in het 16-spel door schuiven opgelost kon
worden. Veel mensen begonnen eraan, het lijkt zo eenvoudig..., sommigen zegden hun
baan op, de rijkdom van de gi'ote prijs leek eenvoudig te verkrijgen. - Hier is het probleem,
stel datje door schuiven alles goed hebt gekregen van 1 tot en met 13, maar dat de blokjes 14 en 15 verkeerd om hggen. Wat doe je dan? Alles weer teixig schuiven? (nee, vals spelen, de blokjes eruit halen is niet toegestaan...!) Hoe lang moetje door schuiven tot je
zeker weet dat een bepaalde beginsituatie niet oplosbaar is?
Iemand die de stelling over het tekenen van gi'afen begi'epen heeft zoekt ook in deze situatie natuudijk naar een eenvoudig kenmerk, waarmee je de oplosbare en de niet-oplosbare begin-situaties kunt onderscheiden. Hier is een dergelijk kenmerk:
Neem de blokjes zoals die in de begin situatie gegeven zijn (zet de cijfers achter elkaar);
we zullen de lege plek het getal 16 geven. Tel liet aantal paren (tweetallen) V dat in de verkeerde volgorde staat. Tel het aantal stappen L dat de lege plaats afstaat van de rechteronderhoek.
9. Stelling: Zij gegeven een begin situatie van hel 16-spel, als V+ L oneven is, dan is deze beginsituatie door schuiven niet op te lossen, (en: als V + L even is, dan is het door schuiven wél
op te lossen, maar dat zullen we hier niet bewijzen.)
Voorbeeld: Laat zien dan in figuur 7 we de waarden V = 60 en L = 3 hebben. Condudeer:
deze beginstituatie is onoplosbaar (verder proberen is zinloos...).
Bewijs van de stelling. Schuif een blokje horizontaal. Merk op dat V één gi'oter (als je een
blokje naar links schuift), of één kleiner wordt; en tegelijkertijd wordt L één kleiner, of één
gr-oter Conclusie: door hoiizontaal verschuiven verandert V+ L met een even getal. Nu gaan
we verticaal verschuiven. Stel dat we het blokje a naar beneden of boven verschuiven.
Tussen a en de lege plek staan er precies 3 andere blokjes, door het schuiven verwisselt a

Figuur 9a.

Horizontaal schuiven:
V verandert met + 1
L verandert met ± 1
Conclusie: als V + L oneven was voor
schuiven, dan is het ook oneven na
schuiven.
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Verticaal schuiven: tussen a en de
lege plek staan: x, y en z„

_____

1

O-

"j

door schuiven veroisselt a met deze
3 blokjes,
vei"wisselt 16 met deze diie blokjes,
en bovendien vei-wisselen a en 16.
Conclusie: V verandert met een
oneven getal
(en wel met -7, of-5,

of + 7)

L verandert met + 1
Conclusie: V + L verandert met een
even getal.

en verwisselt 16 met deze, en bovendien verwisselen a en 16 onderling, conclusie: V verandert met een oneven getal. Merk op dat L met precies één verandert. Conclusie: door
veiHcaal verschuiven verandert V+ L met een even getal. - We zien: als we beginnen met een
situatie waar V + L oneven is, dan is na een eindig aantal keren schuiven dat getal nog
steeds oneven, we zien dat de goede eindsituatie zo onbereikbaar is. Einde bewijs!
10. Opgave
Neem de situatie zoals in figuur 8; kunnen we door schuiven de goede spelling
van deze opdracht verki-ijgen? Wat moeten we doen? Zou iemand daar opgekomen zijn zonder de voorgaande steUing?

Figuur 8
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11. De Iiongaarse laibus.
0
De Hongaar E. Ribli construeerde een
ingenieus speelgoed. Een kubus met
afmeting 3 x 3 x 3 heeft gekleurde zijvlakjes. Door een slim mechaniek kun je elk
zijvlak draaien. Zo kun je proberen alle
kleuren goed bij elkaar te ki'ijgen. Het is
nog niet zo gemakkelijk. En na al het
voorafgaande zijn we wel overtuigd dat
zomaar proberen niet snel tot een oplossing leidt. Er zijn heel wat handleidmgen
geschreven om aan te geven hoe je een
oplossing kunt vinden. MITS de uitgangspositie goed is. Je kunt de kubus demonteren:
draai een zijvlak 1/8-ste slag, en wip een van de hoekblokjes eruit. Zo kun je alle boekblokken en ribbeblokken eruit halen, de middens zijn bevestigd op het assenkruis door het
middelpunt, zo is dit voorwerp geconstrueerd. Nu zet je de kubus weer in elkaar, is de
monochrome eindstand dan te bereiken door draaien? I)at hangt ervan af hoe je de kubus
weer in elkaar hebt gezet. Merk op dat het aantal mogelijk heel erg groot is: als het assenknus vast houdt, dan is het aantal mogelijklieden:

H
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8!

X

38 X 12!

X

212 = TV

Ge kunt elk van de 8 hoekblokjes op elke hoek plaatsen, en wel elk op 3 manieren, elk van
de 12 ribbeblokjes kun je op een midden van een ribben plaatsen, en elk op twee inanieren; we schrijven 8! = 8 >< 7 x ... x 2 x 1), dit is een heel groot getal (een getal met 20 cijfers, reken maar na...)!
Men kan laten zien: van alle mogelijlce manier om de Hongaarse laibus in elluiar te zetten is
precies 1/12 van liet aantal mogelijkheden door draaien in de goede, monochrome eindstand
te krijgen, en 1 lxN/12 van het aantal mogelijkheden is door draaien nooit goed te krijgen. Als
je een expert in het hanteren van de Hongaarse kubus voor een moeilijk probleem wilt plaatsen: draai een van hoek-blokken, venvissel t)\'ee midden-blokies, of verander de stand van een
middenblokje; je komt door elk van deze handelingen vanuit een oplosbare in een onoplosbare situatie. Het bewijs hieivan vergt enig denkwerk.
Als je aUe mogelijkheden telt, waar ook nog het assenkruis kan bewegen, dan kom je op
2048 xAf = 885 x IO20, je hebt meer dan de leeftijd van het heelal nodig om al deze standen te realiseren... Maar een geroutineerde 'cubisf (iemand die weet hoe je moet draaien
om de goede eindstand te bereiken) kan vanuit een willekeurige beginstand binnen 5
minuten de goede eindstand door draaien bereiken.
Conclusie II: In situaties met heel veel mogelijkheden, waar echter een duidelijk wiskundige,
combinatorische structuur aan ten grondslag ligt kunnen we vaak door na te denken, door een
wiskundige stelling te gebruiken eenvoudig een oplossing vinden. Een ander voorbeeld is het
toepassen van de dekpunten stelling van Brouwer (toepassingen in de econometrie), ik zal
hier niet op ingaan.
Het derde deel van de voordracht gaat over een systeem waar juist die wiskundige structuur niet eenvoudig te vinden is.
JU: Crypto-systemen
12. Eerst enkele opmerkingen.
Coderen en decoderen hebben allemaal tot doel: het maken van een methode om boodschappen om te schrijven, maar zo dat de eenmaal gecodeerde versie moeilijk te decoderen is, Vaak wordt er ook de eis gesteld dat het coderen publiekelijk bekend is (iedereen
kan de te verzenden boodschap in gecodeerde manier opschrijven), maar dat het decoderen moeilijk is (je wüt niet dat iemand die een boodschap onderschept die gemakkelijk
kan ontcijferen).
Het wiskundige model ziet er als volgt uit: er is een vei-zameling B bestaande uit mogelijke boodschappen, er is een vcEameling C bestaande uit gecodeerde boodschappen, het
coderen wordt gegeven door een afbeelding
E: B ^C,

decoderen door B : C -^B

met (natuudijk) de eigenschap dat voor elke boodschap b er geldt:
D(E(b)) = b
(er moet wel weer dezelfde boodschap uitkomen!).
Het principe berust erop dat alhoewel E bekend is, het in de praktijk praktisch onuitvoerbaar is om D toe te passen zonder de geheime informatie. Denk aan:
[naaml=B gemaj^elijk c = [telefoonnummer), C moeüijk^
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13. De Enigma code.
Dit is een voorbeeld van een coderingssysteem, met grote maatschappelijke implicaties. In
het boek van Hodges (een beschrijving van gedeeltes uit het leven van Alan Tuiing) vinden
we in Hoofdstuk 4: The relay race' een fascinerende beschrijvmg van deze code, en van de
ontcijfering door de Britse geheime dienst, onder andere met behulp van de daaivoor ontwikkelde rekenmachines. Een van de aspecten hieraan die ons interesseert: door het toevoegen van een rotor het coderingssysteem wordt het systeem vele, vele malen ingewiklcelder (analoog: als we een kleutertoren maken met 17 schijven, dan duurt het stapelen 17 x
14 weken, een eenvoudige toevoeging maakt liet veel gecomphceerder!).
14. Beschriplng van een ciypto-s}'steem
Hier komt eerst het principe wat aan het centrale idee ten gi'ondslag ligt:
• Van een gegeven getal is het vaak gemakkelijk te bepalen of liet een piiemgetal is, maar
® In de praktijk is liet meestal veel moeilijker om expüciet een factorizatie in priemfactoren te vinden.
Hier is een eenvoudig voorbeeld, en een van de meest primitieve methoden: een stelhng
van Gauss zegt: als p een oneven priem getal is, dan is 2P - 2 deelbaar doorp. Bijvoorbeeld,
2^- 2 = 126 = 18 x 7. Merk op dat 2'517 - 2 niet deelbaar is door 1517 (ga maar na), conclusie: het getal 1517 is niet een priemgelal (er zijn veel betere, sneUere methodes voor grote
getallen, maar we willen hier aUeen maar de algemene gedachte weergeven). Maar daarmee weten we nog niet hoe we dit getal 1517 in priemfactoren kunnen ontbinden.
Beschrijving van een eenvoudig crypto-systeeni: (Dit is 'Public-key ciyptography', ook
wel genoemd 'RSA cipher system' naar Rivest, Shamir en Adleman.) We kiezen twee verschillende priemgetallen p, q (in de praktijk: denk aan getallen van bv. 100 cijfers), neem
N = p X q, v/e nemen voor B de verzameling van getallen B = (1,2,... , N] = C en we
nemen ook nog een getal e (dat aan bepaalde vooiwaarden moet voldoen). De getaUen
W en e worden bekend gemaakt. Voor b en element van B kiezen we de codering E(b)
door te eisen:
O < E(b) = c< N en

- c is deelbaar door N

(m.a.w. we delen b'^ door A'' met als rest c). U zult pnittelen: maar is dat wel zo eenvoudig,
want N is toch een groot getal, hoe bepaal je dan zomaar c? Daar zijn allerlei trucks voor,
je trekt in elke stap van de berekening er genoeg keren N vanaf, zodat de getallen klein blijven, en je gebruikt een rekenmachine om het dommeki-acht werk te doen. Theorie leert
dat er een getal d bestaat (maar dat hou je geheim !) zodanig dat het ontcijferen precies zo
gaat met behulp van die d. Dat getal d is gemakkelijk te vinden als je in priemfactoren
kunt ontbinden, maar zonder dat is het een onbegonnen kaïwei bij grote N. (Literatuur zie
Rosen, Chapter 7, i.h.b. 7.4).
Er zijn veel meer, vaak veel slimmere systemen ontworpen. Ik zal ze hier niet bespreken.
Ze gaan allemaal uit van hetzelfde grondidee: er is een eenvoudige handeling D, de aantallen mogelijke boodschappen is veel te groot om een 'catalogus' te maken, laat staan om
een 'terugvertaling' compleet uit te schrijven, het vinden van E berust op de geheime code
die zonder heel veel rekenwerk (denk aan enkele eeuwen computer-tijd) niet te kraken is.
75. Conclusie:
We hebben gezien dat zelfs een eenvoudige puzzel aanleiding geeft tot lieel veel mogelijklieden.
Er zijn zijn zoveel mogelijkheden, dat 'domwegproberen' binnen een kort tijdsbestek niet leidt
tot een oplossing. Nadenken kan inzicht geven: we zien wat we moeten doen, of we zien dat
een oplossing eenvoudigweg niet bestaat.
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We hebben ook gezien iioe verscliillende problemen (een huis, tekening, een stadsplattegrond
met bniggen) welm'aar heel verschillend kunnen lijken, maar dat de essentiële kenmerken
dezelfde zijn (het doet er niet toe hoe breed die bruggen zijn, of hoe groot die kamers, of...). Je
maakt een 'model' waar die kenmerken ln beschreven worden, en de oplossing zoek je daarin.
We hebben ook gezien hoe Je Juist de complicaties in de situatie kunt gebruiken, coderingstheorie Is daar een voorbeeld van.
Ik hoop dat U dit nog vaak herkent in Uw leven, dat 'abstract denken' nuttig kan worden
toegepast, en dat U wat plezier heeft beleefd aan deze bespiegelmgen.
Soms vraag ik me wel af (of soms vragen mensen mij); 'waarom vind ik wiskunde toch zo
mateloos mooi en Interessant? En dat aj mijn hele leven lang?' Bovenstaande bespiegelingen
geven een gedeeltelijk antwoord:
- Soms kun je door nadenken (een kladblaadje en een potlood zijn voldoende) heel moeilijke, gecompliceerde problemen oplossen (puur denkwerk, wordt dat nog voldoende
gedaan in de huidige, jachtige maatschappij?).
- In de wiskunde blijkt elke vraag, en het nadenken daarover weer een veelvoud van nieuwe, nog interessantere vragen op te weipen (en dat dit niet alleen maar een gevoel is, maar
een feit kan ook wiskundige bewezen worden...). Heerlijk toch om te weten dat ik niet aan
het eind van de problemen kom, dat het steeds interessanter wordt. Misschien wel wat
meer ervaring en kennis bij het klimmen van de jaren, maar juist ook meer, en interessantere problemen!
Enige literatuur die we gebruiken:
1. Archimedes - The sand reckoner In: The world of mathematics, Ed. I . R Newman.
Vol. 1, Simon & Schuster, New York, 1956; pp. 420-429.
2. A Beller - Recreations in the theory of numbers, the queen of mathematics entertains.
Dover Publ. 1964.
3. A Hodges - Alan Turing, the Enigma of intelligence. Counterpomt-pocket, 1983.
4. K H. Rosen - Elementaiy number theoiy and its apphcations. Addison-Wesley, 1988
(second printing).
5. E Schuh - De macht van het getal, zijn wetenschappelijk en occulte betekenis en zijn rol
in puzzels en spelen. Segboer, 1949.
6. E Schuh - Spelen met getaUen. Thieme, 1951.
7. D. Singmaster - Kanttekeningen bij de kubus van Rubik Nederiandse vertaling bij Uitgev
Bakker, 1981.
8. D. Wells - The Penguin dictionary of curious and interesting numbers. Penguin, 1986.
[D. WeUs - Woordenboek van eigenaardig en merkwaardige getallen. Bert Bakker, 1987.]
9. T. Werneck - De toren, de duivelston, en Triki. Impuls boek, 1981.
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Appendix: enlcele gegevens.
Bij liet uitrekenen van sommige getaUen, en bij het concretiseren van situaties kunnen de
volgende gegevens en methoden worden gebruikt:
® Afstand aarde-zon: = 1.5 x 10^ km.
• Lichtjaar (= afstand die het licht in een jaar aflegt): = 9.46 x 10'2 km.
®De verste quasar: = 1.3 x lO'O lichtjaar
• De leeftijd van het heelal (geschat op): = 1.5 x IQl" jaar
• Aantal elementaire deeltjes van het heelal (geschat op): « lO^o ~ 10^''.
® Aantal zandkorrels nodig om het heelal te vuUen: = 10^1 (?)
«Aantal seconden in een etmaal/week/jaar: 86,400/604,800/31,536,000.
Hier is een methode om machten van 2 en van 3 af te schatten:
Eenvoudig:
= 1024
we ronden dit af op 1,000. Daaruit zien we bv. dhect:
260 = 210+10+10+10+10+10

„ 1000 x ... x 1000 = IQis.

Er is een wiskundige manier om dit te systematiseren (voor degenen die de uitleg al kenlog (260) = 60 X log2 ~ 60 x 0.30103 = 18.0618.
Hieruit volgt dat:
1018 <

260

< 1019^

m.a.w. 260 gen getal van 19 cijfers.
Met behulp van log3 = 0.4771212 berekent men het aantal cijfers van machten van 3, etc.
We zien nu ook hoe we b.v. 301-600 afschatten:
1600 X log30 « 1600 X 1.4771213 = 2363.4,
dus dat getal bestaat uit 2364 cijfers.
Vbor een geheel positief getal n schrijven we n! (spreek uit: n-faculteit) voor:
= 1 X 2 X ... X
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Hier is een tabel met een paar waarden:

.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
69

1
1
2
6
24
120
720
5,040
40,320
362,880
3,628,800
39,916,800
479,001,600
6,227,020,800
87,178,291,200
1,307,674,368,000
20,922,789,888,000
355,687,428,096,000
6,402,373,705,728,000
121,645,100,408,832,000
2,432,902,008,176,640,000
= 5.1 X 10»
= 1.1 X 10^'
= 2.6 X 10'^
= 6.2 X 10^^
= 1.6 X 10«
» 4.0 X 10»
= 1.1 X 10^*
- 3.0 X 10^'
- 8.8 X 10»
= 2.7 X 10'^
= 1.7 X 10'^

M O L E C U L E N M O D E L L E R E N M E T COMPUTERS
door
P. D. J . Grooteiiliuis

Inleiding
'Computer ontwerpt geneesmiddelen' en koppen van een overeenkomstige strekking zijn
regelmatig in publicaties aan te treffen. Dergelijke uitspraken wekken niet alleen overdreven veiwachtingen, maar zijn bovendien nauwelijlcs te onderbouwen met concrete voorbeelden. Toch is er wel degelijk een belangrijke rol weggelegd voor computational chemistry ('computerchemie') bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, zoals uit het onderstaande duidelijk mag worden.
Ontwikkeling van geneesmiddelen
Het ontwikkelen en op de markt brengen van een nieuw geneesmiddel is een uiterst complex, 'high-tech' proces dat doorgaans 10 tot 12 jaar in beslag neemt. De gemiddeld hiermee gepaard gaande kosten worden geschat op ongeveer 500 müjoen gulden. Van de tienduizenden verbmdmgen die gesynthetiseerd en getest worden gedurende het hele proces,
bereiken uiteindelijk slechts enkele de markt. De middelen die op de markt komen moeten voldoen aan de strengste veiligheidseisen en de autoriteiten eisen dat deze middelen
in groots opgezette mternationale klinische studies hun werking en effectiviteit bewezen
hebben. Teiwijl de eisen in de loop der tijd strenger zijn geworden en het steeds moeilijker wordt om met nieuwe producten te komen ('aUe gemakkelijke uitvmdingen zijn al
gedaan') probeert de overheid de kosten van geneesmidddelen te controleren. Een gevolg
is dat er steeds minder bedrijven overblijven in de farmaceutische industrie die ui staat zijn
de enonne risico's te dragen en de benodigde mvesteringen te doen; fusies, overnames en
strategische alhanties zijn aan de orde van de dag. In het licht van het bovenstaande moge
het duidelijk zijn dat een innovatieve en effectieve ondei-zoeksorganisatie van doorslaggevend belang is voor een farmaceutisch bedrijf
De drug discovery cycle
Toen in de jaren tachtig de computerchemie en eiwitkristallografie zich snel ontwikkelden,
werden daarom bij veel farmaceutische bedrijven speciaal hierop gerichte afdelingen opgezet. Het basisidee was en is nog steeds dat de ontwikkelmg en optimalisatie van geneesmiddelen het beste gedaan kan worden in een cyclisch proces. Men spreekt m dit verband
van de 'drag discovery cycle'. Indien men inzicht heeft in de biochemie van een ziekte, kan
men proberen moleculake doelen vast te steUen. Voorbeeld: remming van het enzym trombine heeft een effect op de bloedstolling en biedt daarmee een mogelijke therapie tegen
trombose. De volgende stap is het isoleren of eventueel doneren van het doel-eiwit, waar-

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 75. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 28 oktober 1996.
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na gepoogd kan worden het te kiistaUiseren. Beschikt men over goed drfTracterende eiwitlaistaUen dan kan men vervolgens de drie-dimensionale structuur ophelderen. Daarnaast
komen de computerchemici in het geweer Mereerst trachten zij zo goed mogelijk het
actieve centrum van het enzym te analyseren. Daarna zijn er een heel scala van computerchemische technieken toepasbaar die uiteindelijk moeten leiden tot voorstellen voor
verbindingen die in het actieve centnmi passen en het enzym deactiveren. Deze voorstellen worden meestal opgesteld in nauwe samenwerking met een faimacochemicus die o.a.
de synthetiseerbaarheid van de voorgestelde verbindingen inschat. Nadat een of meer verbmdrngen gemaakt zijn, worden ze farmacologisch getest. Kloppen de bevindingen met de
modeUen en voorspellingen, dan kan men nogmaals de cirkel mgaan met nieuwe of verbeterde voorstellen en analyses en eventueel de opheldering van de structuur van nieuwe
enzym-remmercomplexen. In de praktijk blijken de modellen vaak te simpel met als gevolg
dat men op onveiwachte resultaten stuit. Het voorspellen en modelleren van bmdmg en
selectiviteit is al moeilijk genoeg; voor de metabole stabiliteit, farmacokinetiek, toxiciteit,
biobesclnkbaarheid, klarmg, mogelijke bijwerkingen, etc. is dit vrijwel onmogelijk. Daarnaast spelen dan nog zeer 'down-to-earth' factoren een rol zoals de octrooieerbaarheid en
kosten-effectiviteit van verbindingen. Kortom, wanneer men spreekt over 'rational drug
design' bedoelt men in veel gevallen 'ligand design'.
Lead finding
Het hierboven geschetste drug discovery proces heeft enoim veel baat bij de vroegtijdige
beschikbaarheid van zogenaamde 'lead'-verbindingen. Dat zijn verbindmgen die een startpunt kumien zijn van het ondei-zoek: ze voldoen nog niet aan aUe eisen voor het te ontwikkelen geneesmiddel maar vertonen bijv al wel een duidelijke remmende eigenschap op
het doel-enzym. Lead-verbindingen worden soms per toeval gevonden bij het screenen van
grote vei-zamelingen van synthetische en/of natuurhjke stoffen en mengsels. Bekende voorbeelden zijn het immunosuppressivum cyclosporine dat oorspronkelijk uit bodem-monsters werd geïsoleerd en het anti-kankermiddel taxol dat voorkomt in de bast van taxusbomen. Indien men weet wat het natuurlijk substraat is van een bepaald enzym, kan men
proberen dit substraat te modificeren tot een remmer. Een aantal remmers van het HIV
protease die op dit moment in klinische studie zijn, illustreren deze strategie. Een belangrijke uitdaging voor de computerchemicus is het 'in computro' ontweipen van remmers op
basis van de drie-dimensionale stmctuur van het enzym.
Sinds het begin van de jaren negentig is er een hernieuwde belangstelling voor screening
als lead fmding methode. Verregaande automatisering van de monster-bereiding, het testen en de dataveiwerMng heeft het mogelijk gemaakt om vele tienduizenden stoffen te
ondei-zoeken op bepaalde biologische activiteiten ('high-throughput screening'). De laatste
trend is het synthetiseren van enorme stofljestanden door middel van 'combinatorial chemistiy'. Deze laatste techniek kan m principe ook worden ingezet bij lead optünahstie en
leent zich bij uitstek voor combinatie met rational design technieken.
Lead optimalisatie
Beschikt men eenmaal over een of meerdere leads, dan volgt de lead optimalisatie, hetgeen bij de meeste farmaceutische ondernemingen gebeurt door multidisciplmahe project-teams waarin de onderzoekers samenwerken die gezamelijk de dmg discoveiy cycle
'bedrijven'. Het eindproduct van hun gezamelijke inspannmg is een verbmding die aan een
groot aantal eisen voldoet m.b.t. stabiliteit, toxiciteit, etc. maar nog niet getest is in mensen.
Eerst gaat zo'n geneesmiddel-kandidaat de prekliniek in waarbij de stof op grotere schaal
geproduceerd wordt en diepgaand en langdurig bestudeerd wordt in alleriei testdieren
waarbij gekeken wordt naar mogelijke toxiciteit, farmacokinetiek, etc. Pas daarna kan de
stof geselecteerd worden voor Wmische studies: er zijn mmiddels jaren verlopen en vele
miljoenen geïnvesteerd.
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Trombose, trombine en antinvmblne
Een fraai voorbeeld van hoe computerchemie in de praktijk v^'ordt toegepast, is het tronibose-onderzoek dat o.a. plaatsvmdt bij Organon. Trombose is een aandoening waarbij zich
een bloedstolsel in een bloedvat heeft gevormd. Aan de mogehjke gevolgen van trombose,
zoals hartinfarcten, beroertes, etc, overlijden in Nederland jaadijks ongeveer dertigduizend
mensen. Het is dan ook niet veiwonderlijk dat m de farmaceutische industrie veel onderzoek verricht wordt naar de ontwikkelmg van verbeterde middelen die de ongewenste vormmg van bloedstolsels afremmen. Om de werking van stollingsremmers te begrijpen is enig
inzicht m de biochemische achtergi-onden van bloedstoUmgsprocessen noodzakelijk De
bloedstolling is een uiterst complex proces waarbij een groot aantal enzymen en eiwitten
betrokken is. ICoit samengevat: zodra een bloedvat beschadigd raakt, rept een reeks eiwitten en enzymen (ook wel 'stollingsfactoren' genaamd) zich naar de plaats des onheils, waar
ze neerstrijken op de membranen van de vaatwandceUen die rondom de beschadigmg liggen. Een cascade van reacties leidt dan tot de vorming van het enzym trombine. Dit enzym
neemt een centrale positie in in de bloedstolling; het katalyseert o.a. de omzetting van fibrinogeen in fibrine, het voornaamste bestanddeel van bloedstolsels. Een van de mogelijke
benaderingen die gevolgd wordt üi het onder-zoek naar antitrombotica gaat er van uit dat
specifieke remming van het enzym trombine leidt tot een vermindering van de hoeveelheid fibrine in de circulatie. Hierdoor zuUen bloedstolsels minder snel worden gevormd
met als resultaat een verminderde kans op trombose. Een andere strategie bestaat uit het
activeren van de fysiologische remmers van de bloedproteases zoals trombine. De belangrijkste remmer m dat verband is het eiwit antitrombine III, dat geactiveerd kan worden
door het biopolymeer heparine.
Heparine
De anti-bloedstoUingseigenschappen van heparme werden bij toeval in het begm van deze
eeuw ontdekt. Heparine wordt geëxtraheerd uit verschiUende dierUjke organen zoals darm
en long. Het is een heterogeen, gesulfateerd polysaccharide (molecuulgewicht - 15 kD).
Men ging er oorspronkelijk van uit dat de werkmg van heparine toe te scln-ijven is aan het
polyanionische karakter van het biopolymeer In het midden van de jaren zeventig werd
duidelijk dat heparine een activerende werkhig heeft op antitrombine (AT) Hl in de circulatie. AT m remt o.a. de bloedstoUingsfactoren factor Xa en trombine, waardoor de bloedstoUmg onderdrukt wordt. Slechts een fractie van heparine (ca. 30%) is in staat sterk aan
AT n i te binden en dit eiwit te activeren. Bovendien blijken kleine heparinefragmenten
beter in staat de remming van factor Xa te stimuleren dan die van trombine. Deze bevindingen leidden tot de bereidmg en ontwUdceling van zgn. laag-moleculaire heparines (verki-egen door chemische of enzymatische degradatie van heparine, molecuulgewicht ~ 6 kD)
met een hogere factor Xa - trombine verhouding, hetgeen klinisch minder neveneffecten
zoals bloedingen te zien geeft.
Syntlietische pentasaccharides
Begin tachtiger jaren komt de echte doorbraak m het onder-zoek naar de aard en werking
van heparine. Choay (Institut Choay Parijs, later overgenomen door Sanofi) en LindaM
(Universiteit van Uppsala) ontdekken een uniek pentasaccharidedomem in de meest actieve heparinefractie. Het unieke pentasaccharidedomein wordt in 1984 voor het eerst gesynthetiseerd door de gi-oep van Choay en Petitou en kort daarna door een groep Organonchemici onder leiding van Van Boeckel. In 1987 komt een joint venture tussen Organon
en Sanofi van de grond, waarna het onderzoek gezamenlijk kan worden worden voortgezet. Het synthetische pentasaccharide (molecuulgewicht - 2 kD) blijkt een uitermate selectief antitromboticum: uitsluitend factor Xa wordt geremd door AT ET en in diermodellen
worden bij antitrombotische concentraties de typische heparine neveneffecten (bloedin-
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gen) niet waaigenomen. Inmiddels is de ontwikkeling van een nauwveiwant pentasaccharide ver gevorderd in het klinisch onderzoek.
In de tweede helft van de tachtiger jaren slaagden de chemici er in het synthetisch pentasaccharide verder te potentiëren en zijn structuur te simplificeren. Door systematisch de
individuele ladmgen van het pentasaccharide molecuul te veiwijderen kon in kaart worden
gebracht welke groepen interactie aangaan met AT UI. Twee belangrijke ladingsclusters
konden zodoende onderscheiden worden: een grote cluster aan de 'zuidkant' en een kleine aan de 'noordkant' van het molecuul.
AT III - pentasaccharide complex
Een belangrijke vraag die open bleef was hoe het pentasaccharide op moleculah niveau
bindt aan A I Ul. Organon startte daarom een samenwerking met de groep van professor
Hol (Rijksuniversiteit Groningen) die na enkele jaren resulteerde in de opheldering van de
moleculaire structuur van AT III. Ondeitussen werd als werklrypothese een model geconstrueerd van het complex tussen AT III en het pentasaccharide aan de hand van de structuur van een veiwant eiwit (antitrypsine). Twee belangrijke gegevens waren essentieel voor
de modelbouw: het was bekend welke positief geladen aminozuren van AT III bmden aan
heparme, en bovendien wisten de ondei-zoekers uit de structuur-werkingsrelaties van pentasaccharide-analoga welke negatief geladen groepen van het pentasaccharide van belang
zijn. Moleculake modeUen van AT IE en pentasaccharide suggereren dat de resp. positief
en negatief geladen domeinen een asymmetrische verdeling vertonen. Voorts blijken deze
domeinen complementair te zijn, waardoor een model kon worden opgesteld, hetgeen na
een moleculaire dynamica smiulatie resulteerde in een eerste driedimensionele model van
het AT IE - pentasaccharide complex. Toen in 1993 de kristalstructuur van AT EI beschikbaar kwam, werd deze werklrypothese grotendeels bevestigd en kon er zelfs een model
opgesteld worden aangaande de dynamiek binnen deze klasse van serine protease remmers.
Een nieuwe klasse antitrombotica
Ofschoon we beschildien over een synthetisch en selectief antitromboticum dat uitstekend
geschikt lijkt voor de behandeling van veneuze trombose, bestaat er ook behoefte aan meer
efiectieve en selectieve geneesmiddelen op het gebied van artenële trombose. Deze vorm
van trombose onstaat door de vorming van witte stolsels in de slagaderen en kan aanleiding geven tot hait- en herseninfarcten. Er zijn goede aanwijzingen dat een product dat
zowel factor Xa als trombine kan remmen het meest effectief is. Heparme is als polyanion
niet selectief genoeg terwijl de synthetische pentasaccharides enkel anti-factor Xa werking
hebben. Het was echter in de tachtiger jaren ook bekend geworden dat heparinefragmenten die het pentasacchaiidedomein bevatten en een totale lengte hebben van minstens 18
suikereenheden, de remmmg van trombine door AT EI stimuleren. Voor trombmeremming
spelen dus twee wezenlijke mechanismen een rol. Ten eerste moet het pentasaccharide
domein aanwezig zijn voor de bindmg aan AT IE hetgeen een conformatieverandering
induceert. Ten tweede moet heparine een 'brug' kunnen slaan tussen AT EI en trombine
onder de vorming van een ternair complex. Dit is een 'template' effect dat geen rol speelt
bij factor Xa remming. Het eerder genoemde model van het A I EI - pentasaccharidecomplex en de kristalstructuur van trombine stelden ons in staat een moleculah model van het
ternaire complex te constmeren. Dit model leverde direct een antwoord op de belangrijke
vraag aan welke kant van het pentasaccharide het 'braggenhoofd' ligt dat leidt tot een brug
tussen AF IE en trombine. In tegenstelling tot eerdere suggesties in de hteratuur blijkt het
bruggenhoofd zich aan het niet-reducerend uiteinde van het pentasaccharide te bevinden
(zie Eiguur).
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a) 3D-model van het rombine - AT III - Iieparine complex.
b) Schematisclie weergave van de 'vertaling' van liet 3D-model voor heparine binding tn een
nieuwe Idasse van antitrombotica. Gebruikte aflmrtlngen: ABD; AT III bindend domein, TBD
trombine bindend domein.
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Bovendien toont liet model dat het middelste gedeelte van de brug in het ternaire complex nauwelijks interacties heeft met AT III of trombine. Het eerste synthetische glycoconjugaat dat veivolgens ontworpen en gemaakt werd, bleek meteen een schot in de roos!
Behalve een hoge anti-factor Xa activiteit werd ook een aanzienlijke anti-trombine activiteit waargenomen. Inmiddels zijn nog een aantal verbindingen geinaakt volgens dit concept die gunstige antitrombotische eigenschappen blijken te hebben. Hoewel deze klasse
van verbindingen zich nog moet bewijzen in de kliniek, is opnieuw een weg geopend naar
een geheel nieuwe klasse van synthetische antitrombotica.
Het hierboven beschreven ondcKoek iUustreert hoe men in de praktijk van het geneesmiddelenonderzoek door combinatie van allerlei inzichten afkomstig uit diverse disciplines (inclusief computerchemie) probeert te komen tot nieuwe concepten en nieuwe klassen van verbindingen.
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VOORTBEWEGEN OP E I G E N KRACHT
door
L.J.F. Hermans

Met het uitvinden van de fiets wist de mens zijn eigen vervoersrendement in één klap met
een factor 4 a 5 te verbeteren. Fietsen is dus een stuk efficiënter dan lopen. Maar ook als
we het vergelijken met voorbeelden uit het dierenrijk - of met gemechaniseerde vormen
van vervoer - blijkt dat fietsen ongekend efficiënt is. Dit wordt duidelijk als het energiegebmik per eenheid verplaatste massa (het "specifieke energiegebruik") wordt vergeleken. In
figuur 1 is deze grootheid uitgezet voor verschillende gevaUen, gerangschikt naar massa
(horizontale as). Uit deze figuur blijkt aUereerst dat het specifieke energiegebruik in het
algemeen lager ligt voor grote massa's dan voor kleine: een meeuw is bijvoorbeeld efficiënter dan een vlieg. Dit is niet onbegrijpelijk: voor gelijkvormige figuren neemt de verplaatste massa toe met de derde macht van de afmeting, terwijl het frontale oppervlak (en
daarmee de luchtweerstand) toeneemt met de tweede macht. Daarmee zijn grote voorwerpen dus rn het voordeel. In de figuur blijkt bovendien dat de lopende mens geen gek
figuur slaat. Maar zijn energiegebruik is pas echt laag als hij gaat fietsen: zo'n 60 kl per km
als we fietser plus fiets op 100 kg stellen. Dit betekent dus dat hij/zij maar 60 kJ extra hoeft
te eten om zich 1 km te verplaatsen. Is dat veel? In vet uitgedrukt is dat ca. 1,5 gram, in
benzine uitgedrukt ca. 0,002 hter Straks zal blijken dat we deze getallen met heel eenvoudige natuurkunde zelf kunnen berekenen. Maar enige voorzichtigheid is geboden: het rendement van fietsen hangt uiteraard af van zaken als het soort fiets, bandenspanning,
stroomlijn en - vooral - snelheid. Bij onze analyse zullen we beginnen met de gebruikte
energiebron: de mens als motor Hoeveel Watt levert een mens, hoe hoog is het spierrendement, en hoe zit het met de warmtebalans?
De mens als motor
Voor een mens die zich lichamelijk niet al te zeer inspant is het energiegebruik in de vorm
van voedsel ca. 10 MJ/dag (het "basaalmetabohsme"). Dit is gemiddeld mim 100 J/s, ofwel
100 W op continubasis. Aangezien deze energie vrijwel helemaal vrijkomt in de vorm van
warmte is een mens dus - in rust - een kachel van ca. 100 Watt. Als deze energie rechtstreeks uit olie zou worden betrokken zou dat per dag ongeveer 1/4 liter ohe kosten: één
glas olie per dag is dus, strikt genomen, voldoende om van te leven. We kunnen dit beschouwen als het energiegebruik bij "stationair draaien"

