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HONDERD JAAR GELEDEN
Een bespiegelende terugblik op de natuurkundige voordrachten van weleer
Ontwikkeling is het kenmerk van elke wetenschap. Dat geldt dus ook voor de natuurkunde, in welke wetenschap de algemene eigenschappen van de stof worden bestudeerd.
Er is sprake van ontwikkeling zodra, door de ontdekking van een wetmatigheid, het mogelijk wordt toekomstige waarnemingen met juistheid te voorspellen. Die ontwikkeling
bestaat uit de voortdurende opeenvolging van waarneming, theorie en toetsend experiment. Men kan deze gang van het weten grafisch voorstellen als een schroeflijn met veranderlijke spoed. De grootte van de spoed wordt daarin bepaald door de mate van vooruitgang. Die spoed kan ook wel de waarde nul hebben. Er is dan geen vooruitgang, men
draait in een kringetje rond. Als het na veel inspanning lukt deze cirkelgang te doorbreken, is er veelal sprake van een zogenoemde wetenschappelijke doorbraak, gepaard
gaande met een grote sprong voorwaarts. Kenmerkend is daarbij, dat die sporng vooruit
als regel door een hele serie kleinere wordt gevolgd. Dat zijn de bijstellingen en verfijningen van de nieuw verworven kennis.
Het komt ook voor, dat een veelbelovende vooruitgang achteraf slechts schijn was.
Dan krimpen een aantal windingen van de voortgangs-schroef ineen. Niet helemaal tot
nul want er b l i j f t altijd wel iets over, al was het alleen maar de ervaring, dat het zo niet
moest.
Met de kennis achteraf wil een dergelijke "misslag" nog wel eens smalend te worden
bejegend ofwel aanleiding geven tot een medelijdend glimlachje. Begrijpelijk misschien,
maar te enen male onterecht, want b i j het speuren naar de passende theorie is dat net
zo goed een verworvenheid als de verklaring, die wèl een vooruitgang oplevert. Het verschil is alleen, dat men zich het laatste b l i j f t herinneren en dat het voorlaatste langzaam
in de vergetelheid wegzinkt.
Aan de schoeflijk der vooruitgang kan men hele reeksen klinkende namen hechten van
wetenschappers, die lof, eer en voldoening oogssten. Daartussen de namen van al die
speurders, die onbekend bleven, die het net niet haalden, die miskend werden, die ... ja,
noem maar op, alleen maar ellende in hun werk ondervonden. Geestelijke ellende zowel
als hchamelijk nadeel.
In het jaarrooster van voordrachten voor de periode 1888-1889 komt ene lezing voor
van Dr. J.D. Boeke over "De isolering van het F L u o r i u m " (een overzicht van alle lezingen in dat seizoen is in bijgaande tabel opgenomen).
Dr. A . W . H . Wirtz,
Dr. H . J . Veth,
Dr. A . van Hasselt,
Prof. Dr. P . H . Schoute,
Dr. A . C . J . Snijders,
Dr. F.G. Groneman,
Dr. J.D. Boeke,
Dr. L . Aronstein,
Dr. W . J . M o l l ,
Prof. Dr. J. van Rees,
Prof. Dr. A . A . W . Hubrechts,
(titels verkort weergegeven)

Over de druifluisziekte
Dieren uit de diepe zee
Over het reukzin
Accumulatoren
Luchtverontreinigingen
De theorie van Kant-Laplace
Isolatie van het Fluorium
Gisting en besmettelijke ziekten
Wisselwerking tussen plant en dier
Fijnere bouw van ons hchaam
Erfelijkheid

De aangehaalde voordracht mag als illustratie dienen van de drama's, die zich achter het

vooruitbrengen van de wetenschap kunnen afspelen.
Het bestaan van iets, dat nog niet bekend was, kondigde zich aan, toen Schwankard
(Neurenberg) in 1670 ontdekte, dat b i j de verwarming van vloeispaat (Calcium-fluoride)
in zwalvelzuur, glas werd aangetast. In 1771 verkreeg Scheele fluorwaterstof en stelde
daarbij vast, dat fluor een elementair bestanddeel van die verbinding was. Die ontdekking wordt overigens ook aan Ampère toegeschreven. Maar dat was in 1810. Ondertussen had het niet aan pogingen ontbroken om het element in pure vorm af te scheiden.
De bekende Davy hield zich daar van 1810 tot 1820 mee bezig. H i j probeerde onder meer
met behulp van een galvanische stroom het fluorwaterstof te ontleden. De proef mislukte, evenals de vele andere die niet tot het gewenste resultaat leidden.
De proeven heten echter wel hun sporen achter, want of het nu glas, metaal, porselein
of iets anders was, niets ontsnapte aan de verwoestende werking van het fluorwaterstof.
Davy gaf het tenslotte op.
In 1835 waagde Baudrimont een nieuwe poging. Géén resultaat. Twee Engelsen, de
gebroeders Knox, waren de volgende, die de strijd om de vrijmaking van het fluor aanbonden. Naar een idee van Davy waren hun toestellen uit het brosse en moeilijk bewerkbare vloeispaat vervaardigd. Daar zat al fluor in en dus moest het bestand zijn tegen de
agressiviteit van het fluorwaterstof. Het was weer een stapje vooruit, ... maar geen fluor.
Het kostte een van de broers helaas wel zijn gezondheid. Tot herstel - voor zove rmogel i j k - vertoefde hij drie jaar in Napels. De Belg Louyet, die in 1848 de pogingen voortzette, bekocht de inademingen van fluorwaterstof met de dood. En toch Uet men zich hierdoor niet afschrikken. Naar de drijfveer kan men slechts gissen. Het zal wel zijn als met
de alpinisten: De berg is er om beklommen te worden, ... het Fluorium is er om afgescheiden te worden, ook al kost het mensenlevens. De volgende pionier was de Fransman
Frémy (1852). H i j zag er voorlopig van af - om in bergbekhmmersvergelijking te blijven
- om rechtstreeks naar de top door te stoten. H i j verkende eerste de omgeving van de
berg. O f in andere woorden: h i j onderzocht eerst uitvoerig en zeer zorgvuldig de eigenschappen van de verschillende fluirverbindingen. H i j deed daar vier jaar over en deed
daarbij een belangrijke ontdekking, dat bij al die in het verleden genomen proeven nog
nooit echt watervrije fluorwaterstof was aangewend. En dat is een noodzakelijke voorwaarde voor het slagen van de elektrolyse. Met het in de praktijk brengen van deze wetenschap lukte het Frémy tenslotte een zeer geringe hoeveelheid fluor af te scheiden. Het
doel was daarmede nog niet echt bereikt, want men was nog ver van de fabrieksmatige
winning verwijderd. De Engelsman Gore, toegerust met de ervaringen van zijn voorgangers, ging het in 1879 opnieuw proberen. Dat is dan al meer dan tweehonderd jaar na
de ontdekking van Schwankard. Ook Gore zag zijn inspanningen niet met het zo gewenste positieve resultaat bekroond. De volgende, die zich in het strijdperk werpt is de
jonge Fransman Moissan. Vier jaar lang. vele malen onderbroken om te bekomen van
de giftige werking van fluorarseen, werkte hij tallozen proefen af. Alle met een negatief
resultaat. Toch zal hij het gevoel hebben gehad - met herhaalde aanpassingen van de apparatuur - steeds dichter bij het doel te komen.
En dan is het eindelijk zover, 26 juni 1886, in een platina U-buis lukt de elektrolyse
van absoluut watervrij fluorwaterstof. Het fluor is afgeschieden en de eigenschappen
kunnen er van worden bepaald.

FLUOR
symbool
F
atoomnummer
9
atoommassa
19
dichtheid (vist. - 1 8 7 ° C )
1,11
g/l(gasl5°)
1,69
smeltpunt
-223°C
kookpunt
-187°C
kleur (gas)
hchtgeel
Het verslag van de lezing over het Fluorium (gehouden op 15 februari 1889) eindigt met:
'Tntusschen heeft dit belangwekkende onderzoek en de schoone uiteenzetting er van
door dr. Boeke, b i j zijn gehoor de overtuiging bevestigd, dat het onvermoeide, zelfopofferende zieken naar waarheid den mensch adelt en dat ook in het stille studievertrek en
in het laboratorium van den wetenschappelijken onderzoeker, evenals in het strijdperk
van kunst of letteren, geen kroon wordt behaald zonder kamp, geen zege bevochten zonder s t r i j d " .
Ir. M . J . Bottema

ARCHIMEDISCH: DE MIJLENTELLER EN DE WATERKLOK
door
A . Wegener Sleeswyk
De mijlen teller
De beschrijving die Vitruvius omstreeks 20 v. Chr. van de mijlenteller gaf i n zijn "Tien
Boeken over de Architectuur"
is niet geïllustreerd, evenmin als de rest van het boek. Dat
moet er toe bijgedragen hebben dat het zoeken naar een interpretatie die de tekst geheel
volgt en die bovendien technisch acceptabel is bijzonder lang heeft geduurd. De eerste
gedrukte Vitruvius-editie werd verzorgd door Johannes Suphcius; deze verscheen in
1486. Waarschijnlijk heeft Leonardo da Vinei dit boek omstreeks 1500 bestudeerd, want
er zijn twee schetsen van hem bewaard die uit die tijd stammen, en die vergeefse reconstructiepogingen van de mijlenteller weergeven (Fig. 1). Pas in 1979 bleek het mogelijk, door de lijn van onderzoek van Leonardo iets verder te voeren, tot een interpretatie
te komen die wel voldeed aan de criteria van tekstgetrouwheid en technische bruikbaarheid.

Figuur 1.
Twee schetsen van Leonardo da Vinei van een iets gewijzigde
dte Vitruvius beschreef. (Cod. Atl. fol. 1 r.j.

versie van de

mijlenteller

Natuurkundige Voordrachten N.R. 67. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 19 september 1988.
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De voornaamste moeilijkheid bij de interpretatie schuilt in het grote aantal tanden dat
twee van de tandwielen uit het tandwielmechanisme van de mijlenteller moeten bezitten,
nl. 400; deze twee tandwielen moeten groot zijn geweest. Het mechanisme werd aangedreven door een van de wielen van de wagen waar het op gemonteerd was. Elk van de
twee grote tandwielen werd, volgens de tekst, aangedreven door een wiel met één tand.
Het eerste van deze eentandige tandwielen was bevestigd aan een wagenwiel, en dit greep
in met het eerste, verticaal staande, tandwiel met 400 tanden. Op dit grote tandwiel was
een enkele tand bevestigd, die buiten de andere uitstak. Dit vormde het tweede eentandige tandwiel dat ingreep met het tweede grote tandwiel dat horizontaal lag. In de 400 gaten die in dit laatste tandwiel waren aangebracht, lagen steentjes (calculi), waarvan er
een, elke keer als dit grote tandwiel over één tandafstand verder werd gedraaid, door
een gat viel in het deksel waar het op lag, om dan met een luide dk in een daar onder
staand bronzen bekken te belanden. De wieldiameter en de overbrengingsverhouding
van het tandwielmechanisme waren zo gekozen dat dit telkens gebeurde als de wagen een
m i j l had afgelegd. Na vierhonderd m i j l was het horizontale tandwiel een keer rond geweest.
Bronzen tandwielen met 400 tanden, die elk niet veel kleiner mogen zijn dan ongeveer
een halve centimeter hoog, zijn tenminste een paar voet in diameter, zoals door de architect en Vitruviusvertaler Claude Perrault werd opgemerkt in 1673. De moeilijkheid is
dan dat bij de gebruikelijke parallelle en haakse overbrengingen de ingrijpingsdiepte
maar heel gering kan zijn, zoals geïllustreerd in Figuur 2. Perrault schatte deze, in ons
maatstelsel uitgedrukt, op ten hoogste Vi millimeter, en hij was terecht van mening dat
een dergelijke overbrenging uit de Romeinse t i j d of eerder, onmogelijk goed gewerkt zou
kunnen hebben.
Een van de twee mogelijkheden die door Leonardo werden onderzocht, is dat het wiel
met één tand een worm van een wormwielaandrijving zou voorstellen. Voor de eerste
trap van de aandrijving is dit redelijk mogelijk, maar voor de tweede lukt het dan niet
om tot een ook maar enigszins plausibel tandwielpaar te komen dat de tekst geen geweld
aandoet. De andere mogelijkheid is dat de ene tand op een zeer kleine straal zou ronddraaien, maar dit voert uiteindelijk tot dezelfde conclusie.
Nog een andere mogelijkheid, die tot de succesvolle reconstructie van 1979 leidde, is
gebaseerd op twee overwegingen: ten eerste, dat de tanden van de grote tandwielen de

Figuur 2.
Als cle steekcirkelcliaineters
van Iwee met elkaar ingrijpende tattdwielen van dezelfde orde van grootte zijn, veroorzaakt een groot landaantal op een van beide tandwielen dat
de ingrijpingsdiepte maar heel gering kan zijn. Het landje op hel onderste tandwiel moet
nel vrij lopen van tand "a" om met tand "b" le kunnen
ingrijpen.
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Figuur 3.
Posities van liet aandrijvend tandwiel t.o.v. Itet grote aangedreven tandwiel.
Posities
"I" en "2" geven de nonnale parallelle en haakse overbrenging, positie "3" is die van
de worm en wormwiel. Positie "4" is in principe die van de hypoïde vertanding, die echter ook voor primitieve tandwielen uit plaatmateriaal geschikt is.

vorm van een gelijkzijdige driehoek zullen hebben gehad, zoals in de Oudheid en de Middeleeuwen gebruikelijk was, en ten tweede dat de tandflanken van de twee tandwielen,
die loodrecht stonden op de bronzen platen waar ze uit waren vervaardigd, bij ingrijping
min of meer parallel gestaan hebben om excessieve slijtage te voorkomen.
Dit houdt in dat het punt van aangrijping van de haakse overbrenging over c. 30° was
verplaatst ten opzichte van de gebruikelijke positie. In bijgaand diagram (Fig. 3) zijn deze posities van het aangrijpingspunt schematisch aangegeven: we zien dat dit verzette
punt van aangrijping leidt tot een vorm van aandrijving die kan worden beschouwd als
staande halverwege een normale haakse aandrijving en een wormwielaandrijving. Het
is een variant van de hypoïde aandrijving, welbekend uit de automobieltechniek. B i j
tandwielen die uit dunne platen zijn vervaardigd zien we dat de ingrijping van de tanden
over tenminste de helft van de diepte van de tand flank plaats vindt. B i j een tandwiel met
400 tanden van ongeveer 2 voet diameter komt dat neer op een ingrijpingsdiepte van zo'n
3 millimeter: dit is inderdaad voldoende voor het goed functioneren van een primitief
uitgevoerde tandwielaandrijving volgens dit systeem. De figuur geeft ook de exploratie
van de mogelijkheden van ingrijping in drie dimensies aan.
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Figuur 4.
Fasen van cle intermitterende
aandrijving met "hypoïde"
plaattandwielen,
fn fase 1
blokkeert de rand van het aandrijvende wiel hel aangedreven tandwiel, in fase 2 begint
de tand op hel aandrijvende wiel tand "a" van hel aangedreven wiel mee te nemen. In
fase 3 is dil proces halverwege, in fase 4 is hel juist beëindigd, en heeft land "b" de
plaats ingenomen die land "a" in fase 1 had.
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Omdat de tandwielen krachten uitoefenen die loodrecht staan op het vlak van de dunne plaat waar ze uit vervaardigd zijn, is het dan wel gewenst een geleiding aan te brengen
bij de plaats waar ze ingrijpen. De tandwielen moeten daar dan in spleten worden opgesloten. Dit verklaart meteen een op het eerste gezicht raadselachtig punt in de beschrijving van Vitruvius, die aangeeft dat de tandwielen waren opgesloten in localuinenta.
Voor dit latijnse woord bezitten we niet een equivalent; het geeft heel in het algemeen
een inrichting aan om iets op zijn plaats te houden: een localumentum
is een op-deplaats-houder. En dat omschrijft precies de functie van de geleidingsspleten voor de
tandwielen.
De stadia van het ingrijpingsproces zijn geïllustreerd in Figuur 4. In stadium 2, begint
de ene tand van het aandrijvend tandwiel de tand die met " a " is gemerkt van het grote
tandwiel aan te drijven, in stadium 4 is het grote tandwiel over een volle tandafstand
verder gedraaid. Het principe van deze intermitterende aandrijving is beproefd in een
model van de mijlenteller dat op een kwart van de ware grootte werd gemaakt. Het is
terwille van de duidelijkheid in Figuur 5 geschetst met slechts 72 in plaats van 400 tanden
op elk groot tandwiel.
Zoals gezegd, functioneert het tandwiel slechts intermitterend, gedurend ongeveer
1/400 van de t i j d : het is in feite een digitaal aanwijzend systeem. Dit bezit het grote voor-

Figuur 5.
Reconstructie
van de inijlenteller door Vitruvius c. 20 v. Clv. besclveven.
Terwille van
de duidelijkheid
van de tekening zijn 72 in plaats van 400 tanden geschetst, maar een
functioneel
model, schaal 1:4, met 400 tanden op beide grote tandwielen werkt uitstekend.
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Figuur 6.
Reconstructielekening
van HiU van liet bovendeel van de waterklok
Arabische "Archimedes"
manuscript van c. 1150.

beschreven

in het

deel dat de nauwkeurigheid van de aanwijzing groter is dan het geval zou zijn bij een
continu en proportioneel aanwijzend systeem.
Dit is eenvoudig in te zien. Als het grote horizontale tandwiel continu en proportioneel
met de afgelegde afstand zou worden aangedreven, zou de fout die bij de aanwijzing van
elke afgelegde m i j l zou worden gemaakt, direct afhangen van de precisie waarmee de afstanden waren geboord tussen de opvolgende gaten in de tandwielplaat waar de calculi
in waren opgeborgen. Deze fout zou vrij groot kunnen zijn, daar heel precies boren
lastig is, en de onderhnge afstand tussen de gaten maar klein. Door het intermitterend
werkend tandwielmechanisme wordt deze fout echter teruggebracht tot ongeveer 1/400
van die waarde want de tandwielschijf wordt nu in 1/400 van de tijd een tandafstand
verder geroteerd. Dit is natuurlijk een groot voordeel van dit digitale systeem.
Puniërs
Een misschien nietgeheel voor de hand liggend probleem is waar de mijlenteller eigenlijk
voor gebruikt werd. Waar was zo'n dure machine voor nodig, langs de Romeinse heirwegen stonden immers overal mijlpalen?
De enige redelijke verklaring die men voor het gebruik van de mijlenteller kan bedenken is dat hij gebruikt werd voor het aangeven van de plaats langs de weg waar een m i j l paal neergezet diende te worden. De "actieradius" van 400 m i j l zou dan kunnen samenhangen met de lengte van de eerste Romeinse heirweg die verder ging dan de omgeving
van Rome, n . l . de Via Appia. Deze reikte bij het uitbreken van de eerste Punische oorlog
in 264 V. Chr. waarschijnlijk tot Venusia, maar ze werd nog binnen het jaar doorgetrokken naar Brundisium (Brindisi) en bereikte toen een totale lengte van 358 Romeinse m i j len (530 km). Vermoedelijk werden de mijlpalen geplaatst nadat in 241 de vrede gesloten
was.
De methode van markering van de mijlen met behulp van steentjes die een voor een
uit een voorraadschijf vallend een akoestich signaal geven is vrijwel gelijk aan de methode die wordt beschreven in een Arabisch manuscript uit c. A D 1150 voor het markeren
van de uren in een waterklok die aan Archimedes wordt toegeschreven. De vertaler van
dit werk, de techniekhistoricus Donald R. HiU, komt in zijn analyse tot de conclusie dat
onder meer de wijze van tijdmarkeren inderdaad heel wel door Archimedes bedacht kan
zijn: we zullen in wat volgt nog terugkomen op deze waterklok.
Het Ugt dan voor de hand te veronderstellen dat het ontwerp van de mijlenteller eveneens van de hand van Archimedes was. Dit vermoeden wordt nog versterkt door de eerder gemaakte constatering dat het type tandwielaandrijving dat gebruikt werd, verwant
is aan de wormwieloverbrenging, waarbij het aandrijvend wiel ook is verzet ten opzichte
van de gebruikelijke positie, maar dan over 90° in plaats van 30. De wormoverbrenging
is volgens Athenaeus (3de eeuw v. Chr.) door Archimedes uitgevonden: de " h y p o ï d e "
aandrijving van de mijlenteller zou dus een logische plaats innemen in het oeuvre van
Archimedes.
Tenslotte zou het ook qua t i j d , en wat betreft de politieke verhoudingen, heel goed
passen dat Archimedes de mijlenteller ontwierp. H i j was een vooraanstaand burger van
Syracuse dat onder koning Hiero I I sinds 262 v. Chr. een trouw en gerespecteerd bondgenoot van Rome was, en het is daarom in het geheel niet onwaarschijnlijk dat h i j de
mijlenteller ontwierp voor de Romeinse bondgenoten. Toen de eerste Punische oorlog
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eindigde in 241 v. Chr. was Archimedes vermoedelijk 46 jaar oud, dus ook wat zijn leeftijd betreft zou dit uitstekend kunnen.
Het was toen niet te voorzien dat na de slag bij Cannae (216 v. Chr.) en de dood van
Hiero (215 v. Chr.) er een politieke ommezwaai in Syracuse zou plaats vinden die leidde
tot het beleg van de stad door de Romeinse generaal Marcellus, noch ook dat Archimedes zou worden gedood toen de stad in 212 v. Chr. viel.
De
waterklok
We richten nu onze aandacht op de waterklok die beschreven is in het Arabische manuscript "Kitab Arshimiclas fi'amal al-binkamat"
(Het boek van Archimedes over de
constructie van waterklokken) waarvan nog drie complete exemplaren en een fragment
bestaan. Het is in de laatste honderd jaar bestudeerd en ook vertaald door Carra de
Vaux, Wiedemann en Hauser, Drachmann, en het laatst in 1976 door HiU. De eerdere
auteurs neigden er toe te geloven dat de toeschrijving van het schrijverschap van de verhandehng aan Archimedes geheel uit de lucht is gegrepen.
Maar HiU, die constateerde dat er belangrijke verschillen in het taalgebruik van de negen hoofdstukken bestaan, merkte over de toeschrijving van het auteurschap het volgende op:
— " I k geloof dat de gehele verhandeling op de volgende wijze kan zijn opgebouwd:
de uitvinding van het basismechanisme met één enkel tijdbepalend toestel werd inderdaad door Archimedes gedaan, en deze [twee hoofdstukken] werden opgenomen in
een meer uitgebreide verhandeling door Philo [van Byzandum, ?200 v. Chr.] die de
volgende twee hoofdstukken er aan toevoegde. De hoofdstukken v i j f , zes en zeven
kunnen toegevoegd zijn door een Byzantijns ambachtsman die vertrouwd was met
Iraanse ideeën, of door een Iraniër ... Als de opmerkingen over blijden (belegeringswerktuigen) niet later tussenvoegingen zijn, dan zou tenminste hoofdstuk zes niet
voor A D 1150 zijn samengesteld. De laatste twee hoofdstukken zouden op een willekeurig tijdstip kunnen zijn toegevoegd door een ambachtsman die met Philo's werk
vertrouwd was" —.
Verder citeert HiU enkele oude Arabische schrijvers die Archimedes exphciet noemen in
verband met deze waterklok op een manier die zeer verwant is aan zijn eigen visie op
het auteurschap van dit boek. Ibn Al-Nadim vermeldt in zijn "Kitab al-Filvist" (Index
Boek) ( A D 987/88) " . . . het boek van een waterklok die ballen loost, door Archimedes",
terwijl Ridwan ben al-Sa'ati ( A D 1203/04) de uitvinding van " . . . het reservoir, de vlotterkamer, de regelklep en van de kop van een vogel die elk uur een bal uitspuwt", toeschrijft aan Archimedes.
In dit deel van de klok, dat door deze schrijvers aan Archimedes wordt toegeschreven,
en dat inderdaad qua conceptie eerder Hellenisdsch dan Islamitisch te noemen is, bedient één toestel drie verschillende mechanismen voor tijdaanwijzing. Telkens als er een
uur was vertreken, viel er uit de snavel van de kop van een vogel die buiten de kast uitstak, een metalen kogel op een cymbaal dat opgehangen was in de kruik waar de gevallen
kogels in opgevangen werden.
Verder werd de t i j d ook continu aangegeven op twee kolommen met een urenverdeling, die op een console stonden die aan de kast was bevestigd. Op de ene kolom waren
de uren van boven naar beneden aangegeven, op de andere in de omgekeerde volgorde.
Langs elke kolom gleed een daaromheen sluitende ring die de t i j d aangaf. Tenslotte was
er in de boog die de bovenzijden van de kolommen met elkaar verbond, een menselijk
gezicht te zien met ogen waarvan de kleur elk uur veranderde.
De methode de t i j d te markeren door het geluid van een vallende kogel komen we in
Byzantijnse en Islamitische klokken meermalen tegen, maar ze is wel, naar het schijnt.
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beperkt gebleven tot het gebied van de Middellandse zee. Op de analogie met de markering van mijlen in de hodometer is hiervoor al gewezen.
Balsem
Tot zover kunnen we het met HiU geheel eens zijn. Z i j n reconstructietekening, hier als
Figuur 6 gereproduceerd, is op enkele details na, bijna identiek met die van Wiedemann
en Hauser uit 1915. Z i j is aan de hand van de weinig specifieke beschrijving en de niet
zeer duidelijke tekeningen in het manuscript tot stand gekomen. Enkele van belang zijnde technische bijzonderheden zijn kennelijk niet overgenomen, maar deze zijn door een
analyse van de vereiste werking van deze klok en van enkele op het eerste gezicht onbegrijpelijke aanwijzingen in de tekst nog wel op het spoor te komen, zoals hierna zal worden gedemonstreerd.
Wat betreft de tijdaanwijzing is het opvallend dat deze zowel visueel en continu, als
akoestisch en intermitterend is, zoals bij slaande klokken in onze eigen cultuur. Wat geheel a f w i j k t , is de tijdaanwijzing door de kleur van de ogen te laten veranderen. Dit was
een visuele indicatie die ook kon worden begrepen door analfabeten die geen cijfers konden aflezen, en dat is misschien de verklaring van het gebruik ervan.
Het motief van bewegende ogen in de afbeelding van een gezicht komen we ook tegen
in de beschrijving die Procopius (c. A D 500) geeft van de monumentale waterklok die
toen in Gaza stond. Procopius beschrijft helaas alleen het uitwendige van de klok, maar
hij geeft wel aan dat vlak voor dat elk uur werd geslagen, in het hoofd van een Gorgo
dat op de klok was afgebeeld, de ogen begonnen te rollen. Dit is duidelijk een eveneens
intermitterende tijdaanwijzing, die bovendien kennelijk verwant is aan het mechanisme
dat de kleur van de ogen doet verwisselen in de klok van Archimedes.
Ook het verwisselen van de verschillende gekleurde irissen moet intermitterend zijn gebeurd, ook al wordt dat noch in de Arabische tekst noch in de tekeningen direct aangegeven. Het mechanisme dat dit zo laat gebeuren noemen we in wat volgt het "irismechanisme".
Wat betreft de nauwkeurigheid van het tijdstip waarop de metalen kogels uit de schijf
vallen gelden dezelfde overwegingen als bij de mijlenteller: ook hier is het uit technisch
oogpunt waarschijnlijk dat de schijf intermitterend werd aangedreven, ook al is dit in
het Arabische manuscript niet expliciet aangegeven.
Een moeilijkheid in HiU's reconstructie zou echter worden opgelost als het tandwielmechanisme inderdaad intermitterend in plaats van continu zou hebben ingegrepen. Deze moeilijkheid bestaat erin, dat volgens de tekst het verticale tandwiel zich in het midden van de excentrisch in het huis geplaatste as moet bevinden waar ook de vlottertrommel op bevestigd is. Het verticale tandwiel, dat groter dan de trommel moet zijn, grijpt
in met een horizontaal lantarenwiel (dit is een tandwiel waarvan de tanden uit ronde staven bestaan, die tussen twee schijven zijn gemonteerd). Volgens het manuscript hebben
beide tandwielen twaalf tanden.
Als de aandrijving continu was, zoals door HiU impUciet werd aangenomen, moeten
de twee tandwielen even groot zijn. Het wordt dan echter niet goed mogelijk de beide
grote tandwielen in het cylindrische huis van de klok onder te brengen. Dit is de reden
die HUI opgeeft voor het, in afwijking van de tekst, plaatsen van het verticaal tandwiel
aan het ene eind van de as in een huis van vierkante doorsnede.
Als de aandrijving daarentegen intermitterend plaats vond, zou dit bij tandwielen met
geUjke tandaantallen inhouden dat de tanden van het aandrijvend tandwiel met grotere
tussenruimten dan de minimale langs de omtrek waren geplaatst, en dat de diameter van
het aangedreven tandwiel kleiner zou zijn dan van het aandrijvend wiel. Een verhouding
tussen de diameters van ongeveer 1:5 is volkomen haalbaar voor het opgegeven tandaan-
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Figuur 7.
De manneliji<e bloem van
GUeadense Kunih.

Balsamodendron

tal van twaalf. In dat geval is het eenvoudig om binnen het cyhndrisch huis dat de tekst
voorschrijft, een groot verticaal tandwiel te monteren in het midden van de horizontale
as. Het aangedreven horizontale tandwiel zou dan een diameter van ongeveer een vijfde
van het grote bezitten. Gezien het kleine aantal tanden - 12 - over de omtrek van het grote tandwiel is deze interpretatie veel waarschijnlijker dan de aanname dat het een continue tandwieloverbrenging zou zijn geweest. De reproduceerbaarheid waarmee de kogels
de tijd zouden aanwijzen zou hiermee een factor v i j f toenemen.
De tekeningen in het manuscript geven aan dat het irismechanisme door de vlottertrommel op de horizontale as via een l i j n of touw werd aangedreven. De tekst is wat de
aandrijving van het irismechanisme betreft, minder expliciet dan de tekening. De tekst
zegt namelijk dat de l i j n vastgemaakt was aan "een knop op de zijkant van de trommel", terwijl anderzijds de lijnen die naar het mechanisme voor de continue tijdaanwijzing op de zuilen voerden, volgens de tekst waren vastgemaakt aan krammen op de
"trommel van de vlotter", of "de grote trommel". Het heeft er alle schijn van dat de
tekst naar twee verschillende trommels verwijst; een er van zou dan hebben gediend voor
het aandrijven van het irismechanisme. Wat betreft het irismechanisme zèlf, vermeldt
de tekst dat het aangedreven snaarschijfje van het mechanisme zich midden op een asje
bevindt. En verder dat achter elk oog " . . . een staafje is zoals de balsem van de parfummaker, waar edelstenen op staan, zoals de pupil van het oog . . . " .
Deze curieuze passage - op het eerste gezicht lijkt het volslagen wartaal - vergelijkt
hoogstwaarschijnhjk de op houten of metalen stelen gestoken, uit halfedelstenen vervaardigde iriskralen van het mechanisme met de mannelijke bloem van het balsemboompje van Gilead (Balsamodendron
GUeadense Kunlh), dat inderdaad de grondstof
voor vele Oosterse parfums levert. In het bijzonder zal die vergelijking betrekking hebben op de acht helmknoppen, die b i j deze bloem zeer opvallen omdat ze op zo lange
meeldraden staan dat ze buiten de kelk uitsteken, zoals aangegeven in Figuur 7.
In deze interpretatie stonden de steeltjes waar de iriskralen op gestoken waren loodrecht op de snaarschijf. Het getal acht voor de helmknoppen geeft vier voor de hand
liggende kleuren voor de paren irissen: bruin, groen, blauw en grijs. Opgemerkt moet
worden dat de reconstructie van het irismechanisme nogal a f w i j k t van die van Wiedemann en Hauser, en van HiU, maar deze auteurs hadden de verwijzing naar de "balsem
van de parfummaker" niet begrepen.

Figuur

8.

Foto vati de recotistrcutie van de water/dok; ac/iterzijde van de
nisinen. Goed zichtbaar zijn liet grote tandwiel, het vooiraadwiel
irismechanisme.

tijdsindicatiemecltamet kogels en het
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Figuur 9.
Voorzijde van de tijdsindicatiemechanismen,
met de twee zuilen, het gezicht van de Gorgo met wisselende irissen, en de Feniks die elk uur een bal uitspuwt.
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Op de foto van de achterzijde van het reconstructiemodel (Fig. 8), dat voor een groot
deel in perspex is uitgevoerd, is het irismechanisme duidelijk te zien. Op een onder 15°
hellend asje zijn een knop met een nokkenschijf, een snaarschijf en de schijf waar de
vier paren irissen op staan, gemonteerd. In de vier uitsparingen in de rand van de nokkenschijf valt een wieltje dat aan het einde van een met een gewicht belaste arm is bevestigd. Us as wordt aangedreven doordat de snaar wordt afgewonden die om het snaarwieltje hgt.
De snaar wordt door een hangende katrol gevoerd, en wordt dan verder geleid naar
een gewichtje, dat aan het snaareind hangt. De katrol wordt omlaag getrokken door een
snaar die om de trommel wordt gewonden als de ketting waar de vlotter aan hangt, afloopt. Naast deze snaar zijn op de trommel de snaren gewonden waar de ringen aan hangen, die langs de zuilen op en neer glijdend, de t i j d aanwijzen.
Wanneer de katrol omlaag wordt getrokken, wordt in eerste instantie het gewichtje
opgetrokken. Dit gaat door totdat deze opwaartse beweging wordt verhinderd door de
aanslag die boven het gewichtje is aangebracht. Daarna wordt de snaarschijf doorgetrokken, het gewichtje zakt, en de snaarschijf draait snel door. Deze rotatie, die ook
door de irisschijf en de nokkenschijf wordt uitgevoerd, komt tot een einde doordat het
wieltje dat op de nokkenschijf rust in de volgende uitsparing valt. Verder is in dit aanzicht het intermitterend aangedreven voorraadwiel met de kogels te herkennen, en het
grote tandwiel.
De daar op volgende foto (Fig. 9) geeft een vooraanzicht van het bovendeel van de
reconstructie, met de pilaren van de uuraanwijzing, de vogel die elk uur een bal uitspuwt, en het gezicht daarboven, waarvan de ogen elk uur van kleur veranderen. De vogel is opgevat als een Feniks, en het gezicht als dat van een Gorgo, samen de cyclus van
wederopstanding en dood symbohserend. De kogels die de Feniks uitspuwt kaatsen eerst
op een metalen bel voor ze opgevangen worden in het ondiepe reservoir dat voor de vogel
geplaatst is.
Feedback
Niet getoond is tot dusver het regelmechanisme dat er voor zorgt dat de uitstroomsnelheid van het water in het cyUndrische vat waar de vlotter in d r i j f t constant b l i j f t . Dit
geven we in een afzonderlijke schets die overgenomen is uit het Arabische manuscript
(Fig. 10). Dit speciale mechanisme is een verbazingwekkend element van deze klok. Het
is namelijk een feedback systeem, het eerste dat bekend is, en dat ook beschreven werd
door Vitruvius (c. 20 v. Chr.) die de Alexandrijnse ingenieur Ktesibios (c. 300-270 v.
Chr.) als de uitvinder er van lijkt te noemen; Vitruvius is hier helaas niet geheel duidelijk
over. Het is, voor zover aan de hand van de nog bestaande gegevens na te gaan is, sindsdien continu toegepast in Klein-Azië, tot aan de vernietigende invasie van de Mongolen
in de tweede helft van de 13de eeuw.
De werking van het regelsysteem kan aan de hand van de figuur als volgt worden beschreven:
— het water stroomt uit het vlotterreservoir in een hulpreservoir waarin het waterniveau b i j benadering constant gehouden wordt. Dit wordt verkregen door een kegel
die bovenop een vlotter in het hulpreservoir staat, en die de uitstroomopening partieel blokkeert. Als het water in het hulpreservoir relatief hoog staat wordt de uitstroming van het water uit het vlotterreservoir meer geblokkeerd dan wanneer het water
laag staat, en omgekeerd. Blokkering veroorzaakt dat het niveau in het hulpreservoir
daah, daar er meer uit- dan instroomt, waardoor de blokkering vermindert, en er
meer water in het hulpreservoir stroomt, etc. Op deze wijze kan een vrijwel constant
niveau in het hulpreservoir worden verkregen, en daarmee een vrijwel constante
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Figuur 10. k
Scliets van Iwt feedbacic regelmechanisme,
overgenomen
bische "Archimedes"
manuscript te Parijs.

van het exemplaar

van het Ara-

Figuur
ll.il
De paraslatische waterklok die door Vhruviits is toegeschreven aan Ktesibios, en waarin
gebruik gemaakt werd van het feedback principe om een constante stroomsnelheid
van
het water te verkrijgen. Reconstructie
volgetis Diels.

uitstroom- en ook instroomsneiheid, en daarmee weer een eenparige snelheid waarmee de vlotter in het vlotterreservoir daalt.
Vitruvius beschrijft de holle en de massieve bronzen kegels van de automatische klep,
beiden f i j n bewerkt op de draaibank (Fig. 11). Hoe goed ze ook in elkaar pasten, de klep
die ze samen vormden zal nooit hermetisch afgedicht hebben, maar dat was ook niet nodig. De technische eis die aan deze afdichting gesteld werd was dat de hoeveelheid water
die er door heen lekte als de kegels op elkaar rustten ten alle tijde minder was dan het
water dat door de uitstroomopening van het hulpreservoir stroomde, en het was niet
moeilijk daaraan te voldoen.
Er was wel een instelmogelijkheid noodzakelijk voor de uitstroomsnelheid, niet alleen
vanwege variaties in de viscositeit van het water met de temperatuur, maar vooral vanwege het feit dat de klok zogenaamde "ongelijke uren" moest aanwijzen. B i j dit systeem, dat in Europa pas in de Renaissance geleidelijk vervangen werd door het huidige
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systeem met gelijke uren in het etmaal, werden de perioden van zonsopgang tot
-ondergang, en van zonsondergang tot -opgang, beide in twaalf delen van gelijke lengte
verdeeld. Daar de lengte van de duur van het daghcht afhangt van het seizoen, waren
de uren van de dag en de nacht in het algemeen niet aan elkaar gelijk, en moest een klok
bij een dergelijk tijdsysteem instelbaar zijn.
De methode die in de klok van Archimedes, en in de latere Arabische klokken beschreven door al-Jazari, Ibn al-Nadim en Ridwan ibn al-Sa'ati werd gebruikt, bestaat er i n ,
de hoogte van de uitstroomopening van het hulpreservoir ten opzichte van de waterspiegel te variëren. Dit wordt bereikt door de uitstroming via een metalen buisje te laten
plaats vinden, dat in een plug is vastgesoldeerd en haaks omgebogen. De plug past waterdicht in een holle conus in de verticale wand van het hulpreservoir. Door de plug te
draaien wordt de hoogte van het water boven de uitstroomopening ingesteld.
Het Archimedes-manuscript vermeldt dat er voor de instelling een half-cirkelvormige
wijzerplaat gemonteerd was, waar de tekens van de dierenriem in gegraveerd waren. Het
uitstroombuisje werd gebruikt als een wijzer die werd ingesteld tegenover het teken van
de dierenriem waar de zon zich in bevond.
Een soortgelijke regehng vinden we vermeld in Vitruvius, overigens zonder toeschrijving, bij een klok die de Deense onderzoeker Drachmann de " Z o d i a k " klok noemde,
vanwege de instelling aan de hand van de tekens van de dierenriem. Het verschil met deklok van het Arabische "Archimedes" manuscript Ugt in de vormgeving. B i j de Zodiakklok wordt in plaats van een plug met een daarin vastgesoldeerd buisje gebruikt gemaakt
van een bronzen trommel, met een uitstroomgaatje bij de omtrek. De trommel kan
draaien in een cyUndrische fitting, waar hij waterdicht inpast. Het principe is dus hetzelfde als dat van de Archimedesklok, maar die uitvoering is waarschijnlijk ouder.
Ktesibios en Archimedes
Hoofdzakelijk dank zij het werk van Vitruvius zijn we enigszins ingelicht over de stand
van de techniek i n de periode die voorafging aan de levensjaren van Archimedes. Speciaal de twee waterklokken die hij aan Ktesibios toeschrijft zijn instructief. In beide vinden we een uitstroomreservoir waar het water met constante snelheid uitstroomt naar
een instroomreservoir waarin een vlotter d r i j f t .
Een ervan gebruikte de klepregeling met feedback die we hiervoor al bespraken. Deze
klok van Ktesibios werd de "parastatische" waterklok genoemd omdat hij naast een verticale draaibare zuil stond, een orthostaat, waarop ongeveer horizontale uurlijnen waren
gegraveerd met onderlinge afstanden die varieerden met de positie over de omtrek. De
ongelijke urenverdeling van het jaargetijde kon worden ingesteld door de zuil te draaien.
Bij deze klok was namelijk geen inrichting aanwezig om de uitstroomsnelheid te regelen van het water in het hulpreservoir. Vitruvius vermeldt dat Ktesibios wel had geprobeerd tot zo'n regeling te komen door wiggen te gebruiken, maar dat dit zoveel problemen opleverde dat hij de voorkeur gaf aan het gebruik van de draaibare zuU. Dit betekent dat de Zodiakklok uit de periode na Ktesibios moet stammen, en ook dat Ktesibios
misschien de uitvinder was van dit feedbacksysteem.
De aanwijzing van de uren op de zuil in de parastatische klok geschiedde door een boven op de vlotter in het instroomreservoir staand figuurtje van een man, dat met een
constante snelheid rees. In de tweede klok van Ktesibios staat op de vlotter een tandheugel die een tandwiel op de as van een wijzer aandrijft. Hoe de seizoensvariatie van de
ongelijke uren hier werd aangegeven vermeldt Vitruvius overigens niet.
De constante uitstroomsnelheid van het reservoir waar het instroomreservoir uit werd
gevoed, werd verkregen door toepassing van het overstroomprincipe: het uitstroomreservoir werd gevoed met een waterstroom die kon variëren, maar die in ieder geval groter
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was dan de constante uitstroming onder in het reservoir. De overstromende hoeveelheid
water werd afzonderlijk opgevangen.
De beschrijving van de aanwijzing van de tijd via een tandheugel en een tandwiel bevat
waarschijnlijk de eerste vermelding van een specifiek tandwielmechanisme i n de hteratuur. We weten niet of Ktesibios er de uitvinder van was - onmogelijk is dit niet -, maar
in ieder geval was Archimedes dat niet, wat in de literatuur wel eens gesuggereerd is.
Aan Ktesibios kunnen we met een zekere mate van waarschijnlijkheid dus toeschrijven;
1. het gebruik van tandwielmechanismen;
2. het gebruik van een vlotter in een instroomreservoir met constante snelheid van instroming van het water om een hneaire tijdaanwijzing te verkijgen;
3. misschien het gebruik van een feedback-klepregeling om een constante uitstroomsnelheid van water uit een reservoir te verkrijgen.
Archimedes zou het volgende hieraan hebben toegevoegd of verbeterd:
1. haakse tandwieloverbrenging met een hoekverdraaiïng van het ingrijpingspunt, wat
leidde tot:
worm en wormwiel, en tot:
de " h y p o ï d e tandaandrijving" zoals in de mijlenteller;
2. de intermitterende aandrijving voor het nauwkeurig bekrachtigen van signaleringssystemen van t i j d of afstand.
3. regeling van de uitstroomsnelheid van het feedback-klepregelsysteem door de hoogte van de uitstroomopening te variëren met een in een waterdichte fitting draaibare
trommel of plug. Hierbij wordt dus de door Vitruvius beschreven regehng van de
uitstroomsnelheid toegeschreven aan Archimedes. Dit op grond van het feit dat de
regehng in het Arabische "Archimedes" handschrift beschreven, in wezen dezelfde
is als de vermoedelijke oudere uitvoering die Vitruvius beschreef.
In deze visie is van het oudste deel van de waterklok, dat door HiU en door de oude Arabische auteurs aan Archimedes wordt toegeschreven, het feedback-regelsysteem eerder
aan Ktesibios te danken dan aan Archimedes, die vermoedelijk hier slechts de instelling
van de waterhoogte boven de uitstroomopening aan toevoegde. De condnue tijdaanwijzing zal eveneens door Ktesibios zijn bedacht. Dit betreft dus de twee zuilen met de aanduiding van de uren, en de aanwijzing door op- of neergaande ringen.
De bijdrage van Archimedes zal wat de tijdmarkering betreft, hebben bestaan uit de
akoestische signalering door middel van vallende kogels, en de visuele door de kleur van
de ogen van de Gorgonenafbeelding te laten verwisselen: beide door een intermitterend
werkend mechanisme aangedreven. Dergelijke mechanismen van de hand van Ktesibios
zijn niet bekend.
Vermoedelijk bracht Archimedes zijn leertijd, o f een deel daarvan, door in Alexandrië, want Diodorus vermeldt dat h i j de vijzel voor het opvoeren van water na zijn aankomst in Egypte bedacht, terwijl een aantal van zijn meetkundige werken aan Alexandrijnse wiskundigen zijn opgedragen. Het karakter van de "Archimedes" klok, een verbeterde versie van een eerdere klok die in principe door de Alexandrijnse ingenieur Ktesibios was uitgevonden, pleit er voor dat deze waterklok een vroeg werk van Archimedes
moet zijn, en uit dezelfde t i j d stamt. Ook de vijzel draagt het karakter van een verbetering van een bestaand werktuig, namelijk het tympanum, een trommel met acht rechte
schotten die voor het opvoeren van water werd gebruikt. De vijzel die Vitruvius beschrijft, bezit namelijk acht schroefvormige schotten, wat erop duidt, zoals Drachmann
opmerkt, dat Archimedes bij deze vinding het tympanum als uitgangspunt nam. I n latere
vindingen toonde hij zich meermalen een meer autonoom constructeur.
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V E I L I G A C H T E R LOS OPGESTOVEN Z A N D
door
E.W. Bijker
Veilig achter los opgestoven zand. De eerste vraag is dan uiteraard "veilig waartegen". Dat is uiteindelijk tegen de gevaren die van zee uit de kust bedreigen. Niet alleen
met extreem hoge waterstanden en stormgolven, maar continu met stromen en golven.
Om met de laatste te beginnen, dat zijn niet alleen de zeer hoge golven welke gedurende
een - gelukkig - relatief korte tijd optreden. Die hebben natuurlijk een grote invloed op
de - vaak zandige - zeebodem en speciaal als z i j , al veel lager geworden, op de kust breken. Ook de golven, die heel regelmatig optreden, oefenen via de brandingszone een
voortdurende invloed op de kust uit. Datzelfde geldt ook voor de stromen langs de kust.
Dit kunnen zowel de grootschahge zeestromen zijn als de getijstromen die door de elkaar
regelmatig opeenvolgende hoog- en laagwaters worden veroorzaakt.
Deze krachten van het water oefenen een constante schurende werking op de kust uit.
Ook op een harde, uit rots bestaande, kust. Deze kusten gaan dan vaak ook regelmadg
achteruit en moeten zelfs worden verdedigd met zware betonnen muren, zoals dit het geval is bij de rode zandsteenrotsen van Helgoland, of bij de befaamde krijtrotsen aan de
zuidkust van Engeland. Kusten opgebouwd uit een mengsel van klei, zand, grind en zelfs
stenen, dat heel lang gelden als sedimentatie-afzetting is gevormd, zijn zelfs nog wat gevoeliger voor erosie door stroom en golven. I n al deze gevallen geldt dat het materiaal
dat na de erosie in zee terecht komt, uiteen is gevallen in de afzonderlijke samenstellende
delen. De samenhang is volkomen verloren.
Die afzonderlijke materialen kunnen niet zonder meer de oorspronkelijke kust vormen. Wat verloren is, is verloren en komt niet meer terug. Het proces is onomkeerbaar.
Bij zandige kusten met duinvorming is dit wezenlijk anders. Het zand, dat het duin
vormt, is los opgestoven zand dat niet verandert als het weggeschuurd en in zee gedeponeerd wordt. Van die zee uit kan het weer teruggebracht worden op het strand en van
daaruit door de v/ind naar de plaats van herkomst op de duinen. In tegenstelling tot de
onomkeerbare processen bij harde kusten is dit dus een omkeerbaar proces.
In Figuur 1 is aangegeven hoe het proces in zijn werk gaat. Door de hoge waterstand
en de golven wordt het, betrekkelijk losse en onsamenhangende, zand naar de vóoroever
in de brandingszone afgevoerd. Het zet zich daarbij af volgens een evenwichtsprofiel dat
bij die omstandigheden hoort. In het begin gaat dit proces uiteraard snel, doch zoals bij
vele processen in de natuur waarbij de snelheid van het proces afhangt van de afwijking
uit de evenwichtsstand, neemt de snelheid van het verschijnsel exponentieel met de t i j d
af. Het grootste deel van de verplaatsing heeft dan ook in vier tot zes uur plaats gevonden. Dit is ook ongeveer de duur van het gevaarlijke deel van de stormvloed rond het
hoogwater. Het van het duin afgeslagen zand wordt nu afgezet op het strand en op de
vooroever. Als zowel het evenwichtsprofiel van het afgeslagen zand na de storm, als de

Natuurkundige Voordrachten N.R. 67. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 10 oktober 1988.
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Figuur 1. Bij stormvloedstanden
treedt afslag van de duinen op door de tegen de duinen
slaande golven. Het zand wordt zeewaarts afgevoerd tot ongeveer de zeewaartse begrenzing van de brandingzone. De afgeslagen hoeveelheid is gelijk aan de in de brandingszone afgezette
hoeveelheid.

ligging van strand en vooroever vóór de storm bekend zijn, kan de uiteindelijke duinafslag worden bepaald door uit te gaan van het feit dat de afgeslagen en afgezette hoeveelheden zand gelijk moeten zijn. In de doorsneden over vooroever, strand en duin
moet het nieuwe evenwichtsprofiel dus zo worden uitgetekend dat daaraan wordt voldaan. Om deze methode met vertrouwen toe te kunnen passen moet wel aan de volgende
drie voorwaarden zijn voldaan:
i De hoeveelheid op strand en vooroever "geborgen" zand moet niet op de één of andere manier worden afgevoerd.
ii Het profiel van strand en vooroever vlak voor de storm moet bekend zijn.
iii Het zogenaamde "afslagprofiel", dat is dus het profiel waaronder het van het duin
afgeslagen zand b l i j f t liggen, moet bekend zijn.
Over deze drie eisen kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt,
ad i . Natuurlijk wordt het zand dat in de uitermate roerige brandingszone wordt afgezet
op de één of andere manier langs de kust getransporteerd. Als echter door dit zandtransport langs de kust - het zogenaamde langstransport - uit een kustvak niet meer zand
wordt afgevoerd dan er aan de andere zijde wordt ingebracht, gebeurt er verder niets.
Dat is dus zo als de gradient van het langstransport nul is. Voor het kustevenwicht is
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dus niet de grootte van iiet langstransport van belang maar de locale gradient ervan. Gelukkig is deze gradient voor grote delen van de Nederlandse kust zeer gering. Alleen bij
sterke krommingen van de kustlijn en in de omgeving van een onderbreking van de kustlijn door havens of riviermonden, zijn op dit gebied problemen te verwachten.
ad i i . Door regelmatige kustlodingen is de hgging van het strand en de vooroever behoorlijk bekend. Met name de laagste te verwachten waarde kan redelijk goed worden afgeschat.
ad iü. Oorspronkelijk is door Van de Graaff het profiel van te verwachten afslag bepaald
aan de hand van metingen die direct na een stormvloed verricht werden. Door het dan
nog erg ongastvrije golfkhmaat konden dergelijke metingen echter slechts gebrekkig
worden uitgevoerd.
Het ligt dan ook voor de hand dat pogingen werden gedaan om dit profiel beter te
bepalen. De vorm ervan en vooral ook de lengte waarover het zich zeewaarts uitstrekt
zijn namelijk heel erg bepalend voor de uiteindelijke grootte van de duinafslag.
Omdat, zeker 10 jaar geleden, maar ook nu nog de fundamentele kennis van de wateren vooral de zandbeweging in het uitermate turbulente gebied van de brandingszone niet
voldoende bekend is om dit afslagproces goed te beschrijven, moest wel onderzoek in
schaalmodellen worden uitgevoerd.
Ook dat is echter niet zo simpel. Het is heel wel mogelijk om de golfbeweging in een
model goed op schaal weer te geven. Onder goed op schaal weergeven wordt dan verstaan dat alle relevante karakteristieke grootheden, zoals de eigenschappen van de golven (hoogte, lengte, periode en voortplantingssnelheid), de waterbeweging en de afmetingen, zoals diepten, in goed onderling verband worden weergegeven. Het modellocomotiefje is als het ware minutieus nagebouwd en de drijfstangen zijn op dezelfde schaal
weergegeven als de spaken van de wielen. Alleen, als U met het locomotiefje wagentjes
voort wilt gaan trekken dan zult U merken dat de haken niet op schaal kunnen worden
weergegeven. De raodelhaakjes zijn relatief veel te groot. Bij proeven met zand in de zogenaamde modellen met bewegelijke bodem is het net zo.
Het is binnen zekere grenzen goed mogelijk de waterbeweging, "verkleind", op schaal
weer te geven. Zolang de verkleining niet zo sterk is dat de waterbeweging niet meer volledig turbulent is maar een laminair stromingskarakter krijgt, is er niets aan de hand.
De kriteria hiervoor zijn begrepen en bekend. Het is duidelijk dat dit met het zand anders is. Als alle lengtematen met bijvoorbeeld een factor 30 worden verkleind, wordt
normaal duinzand met een gemiddelde korreldiamter van 0,18 mm weergegeven als materiaal met een korreldiameter van 0,006 mm. Dat materiaal is dan veel fijner en gedraagt zich fundamenteel anders dan zand. Om dit effect op te heffen kunnen wel wat
kunstgrepen worden toegepast. Een eerste, bij riviermodellen veel toegepaste methode
is om materiaal met een geringere soortelijke dichtheid te gebruiken. De karakteristieke
parameter die het transport bepaalt, is namelijk de verhouding van het product van de
relatieve soortelijke dichtheid van het zand onder water en de korreldiameter, met de
schuifspanning die het stromende water op de bodem uitoefent. In formule A D / T .
Voor het lichtgewicht bodemmateriaal is inmiddels van alles gebruikt. Bijvoorbeeld
gemalen doppen van walnoten, puinsteen, steenkool en vooral ook gemalen bakeliet. De
laatste jaren kunnen bovendien polystyreenkorrels, die een extreem laag soortelijk gewicht hebben, worden gebruikt. Deze methode leent zich echter alleen voor toepassing
buiten het brandingsgebied. Onder die omstandigheden verwordt namelijk in het bran-
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dingsgebied het hchtgewicht materiaal tot een brij die zich weer heel anders gedraagt dan
het echte zand. De enige oplossing die dan overblijft is toch weer zand te gebruiken, desnoods erg f i j n zand, maar toch niet meer verkleind dan met een factor twee. Dit relatief
grove zand beweegt dan echter niet voldoende. Dat kan worden gecompenseerd door de
snelheden in het model relatief minder te verkleinen dan overeenkomt met de lengteschaal. Ook deze kunstgreep van de zogenaamde overdreven snelheidschaal is b i j riviermodellen en modellen van een relatief diepe zee (bijvoorbeeld voor de mond van IJmuiden) vrij gebruikelijk. B i j modellen van de brandingszone geeft dit echter weer problemen omdat om voldoende grote snelheden te krijgen de golfhoogte vergroot moet worden. Daarmee wordt dan echter weer het brandingsgedrag van de golven beïnvloed. Dat
wordt namelijk bepaald door de verhouding van diepte en golfhoogte. Ook wordt de helling van het natte strand door de korreldiameter beïnvloed. Hoe grover het materiaal hoe
steiler de heUing van het strand. Tot op zekere hoogte kan met de invloed van het relatief
grovere strandmateriaal rekening worden gehouden door de verticale afmetingen minder
te verkleinen dan de horizontale. Dat resulteert dan in de zogenaamde samengetrokken
modellen. Alhoewel het op deze wijze wel mogelijk is een goede indruk te krijgen van
de zandbeweging i n de kustzone, is de nauwkeurigheid en wat nog belangrijker is, de
betrouwbaarheid ervan toch beperkt. Speciaal bij de Nederlandse kust waarbij de duinen
grote dichtbevolkte gebieden tegen overstromingen moeten beschermen, is dit eigenlijk
niet acceptabel.
De oplossing hiervoor is het toepassen van een reeks modellen met oplopende schaal,
een zogenaamde schaalserie. In de verschillende modellen met oplopende schaal wordt
de achteruitgang van het duin gemeten. I n de kleine modellen is deze achteruitgang uiteraard zeer gering. Met het groter worden van de modellen neemt de grootte van de duinafslag toe en als het laatste model op ware grootte zou zijn, zou daar ook de juiste waar-

Figuur 2. Door proeven op versclüllende schalen uit te voeren en de resultaten uit de
proeven op verschillende schalen te extrapoleren kan de waarde van het onderzochte verschijnsel op ware grootte (schaal 1:1) worden
verkregen.
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de van de duinafslag worden gevonden. Als nu de verschillende modellen goed zijn ontworpen en alle schalen, zoals die voor golfhoogte en -periode, de verhouding tussen verticale en horizontale schaal - de samentrekking - consistent zijn gekozen, zullen de verschillende waarden van de duinafslag, uitgezet tegen de schaalwaarde, op één vloeiende,
maar waarschijnlijk kromme lijn liggen (zie Figuur 2).
Extrapoleren van deze lijn naar schaal 1:1 geeft de waarde voor de afslag i n de natuur.
Nu is echter het extrapoleren van een dergelijke l i j n een wat riskante zaak. Beter wordt
het meteen als een poging wordt gedaan om toch voor ieder model de schaal voor de
duinafslag te berekenen. Als wij dat goed zouden doen zou met één model de afslag berekend kunnen worden. Als wij het nog niet zo erg goed doen komt de zo bepaalde grootte
van de afslag toch wel in de buurt van de werkelijke waarde van de afslag uit.
Bij een consistente toepassing van de schalen en een overeenkomstige berekening van
de schaal van de duinafslag zullen de punten bovendien weer op een vloeiende lijn liggen.
Die is nu intussen minder gekromd en makkelijker te extrapoleren naar schaal 1:1. Als
bovendien wat andere schaalwetten en andere transportbeschrijvingen - helaas bestaat
daar nog steeds keuzemogelijkheid in - worden toegepast, dan wordt bij consequente
toepassing een andere lijn verkregen die bij extrapoleren weer door het gewenste punt
van 1:1 gaat. Op deze wijze is met een goed uitgevoerde schaalserie een behoorlijk betrouwbare voorspelling van de afslag in de natuur te maken.
Een bijzonder belangrijk, zo niet het belangrijkste, nevenprodukt van deze exercitie is
de mogelijkheid de vorm van het afslagprofiel vast te stellen.
Zoals eerder betoogd, is de vorm van dit afslagprofiel nodig om de uiteindelijke waarde van de duinafslag te bepalen.
Bij deze methode worden vaste waarden voor de bodemligging, de waterstand en het
golfspectrum toegepast. Het is dus een typisch deterministische methode. De werkelijkheid is duidelijk anders. Een wat lagere waterstand maar hogere golven kunnen een zelfde o f zelfs grotere afslag veroorzaken. Een lagere hgging van vooroever en strand vereist
meer zand om het evenwichtsprofiel te bereiken en dus meer afslag. Ook de hoogte van
het duin heeft invloed op afslaghoeveelheid en duinteruggang. Om al deze invloeden in
beschouwing te nemen moet van iedere bepalende grootheid de variade vastgesteld worden. Op die wijze is het dan mogelijk om de kans dat een bepaalde afslag optreedt te
berekenen. De duinveiligheid wordt dan met een probabihstische methode bepaald.
Dit heeft vrij vergaande consequenties voor het gehele duinbeheerbeleid. Op dit moment
geldt nog steeds de Deltawet waarin wordt gesteld dat de duinen moeten worden ontworpen voor een waterstand die met een waarschijnlijkheid van éénmaal per 10.000 jaar
wordt overschreden, met de daarbij behorende golven. De eis is dan dat het duin daarbij
nog veilig moet zijn. Dat is door de onderzoekers vertaald in de eis van een bij die afslag
nog overblijvend restprofiel van bepaalde doorsnede. A l met al toch nog een rijkelijk
vage omschrijving. Echt veilig bij die omstandigheden w i l zeggen dat de faalkans van
een dergelijk duin bij die specifieke omstandigheden voldoende laag is.
Als alle omstandigheden in aanmerking worden genomen, dus ook hogere maar zeldzamer en lagere maar frequenter optredende stormvloeden, dan blijken onze duinen die
op deze wijze zijn ontworpen ongeveer een faalkans van éénmaal per 100.000 jaar te hebben.
De acceptatie van deze faalkans kan apart worden berekend. De grondslag daarvoor is
enerzijds de waarde van de investeringen in het beschermde gebied, maar anderzijds het
gevaar op - eventueel zelfs dodelijk - letsel dat bewoners lopen. De keuze van de accepta-
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bele waarde van deze kans is erg moeilijk, maar voor een goede evaluatie toch noaig.
De methode die nu gevolgd wordt komt er op neer dat de risico's worden afgewogen tegen die onvrijwillige risico's die in het dagelijks leven worden gelopen.
Daarbij speelt dan ook het psychologisch effect van het aantal doden in één keer een
grote rol. De 1300 doden van 1953 zijn w i j , terecht, nog steeds niet vergeten. Het Deltaplan is mede daarvan een gevolg. Een vrijwel gelijk aantal slachtoffers ieder jaar weer
in het verkeer, mede door alcoholgebruik vóór het rijden, laat ons blijkbaar zo onberoerd dat nog steeds alcoholcontroles nodig zijn!
Op de hiervoor beschreven wijze is het mogelijk de veiligheid van onze duinen behoorlijk
te bepalen. Daarbij is echter voorbijgegaan aan de eerder genoemde eis dat er geen sterke
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gradient in het langstransport is, maar ook dat de kust in zijn geheel stabiel is, althans
niet eroderend. Als de kust stabiel is kan worden aangegeven welke speelruimte aanwezig
is tussen de aanwezige duinvoet en de kritieke l i j n waarachter deze niet mag komen.
Loopt de laagwaterlijn regelmatig door erosie terug dan kan deze marge zo gering worden dat maatregelen noodzakelijk zijn.
Voordat goed over de eventueel noodzakelijk maatregelen kan worden gesproken
moet inzicht worden verkregen in de mate van teruggang en de reden ervan.
Het gedrag van de "schone" Hollandse kust tussen Hoek van Holland en Den Helder
is - volgens Edelman - in figuur 3 aangegeven. Het blijkt dat het zuidelijke en noordelijke
deel achteruitgaan terwijl het middendeel zelfs vooruitgaat. Een dergelijk gedrag kan het
gevolg zijn van transporten - door golfwerking - loodrecht op de kust. Ook gradiënten
in het langstransport en overstuiven van duinen kan zandverlies uit de kuststrook veroorzaken.
Het voor het kustevenwicht over het algemeen erg belangrijke langstransport kan op
twee manieren ontstaan. In de eerste plaats door een stroom evenwijdig aan de kust,
veelal een getijstroom. Wehswaar is deze bij de Hollandse kust afwisselend noord- of
zuidwaarts gericht, doch de stroomsnelheden zijn vrijwel altijd verschillend. Het resultaat is dan een netto stroom in één richting. Door deze stroom wordt, mede onder invloed van de golfbeweging, materiaal verplaatst dat dan uiteindelijk ook een netto transport richting heeft. Het uiteindelijk netto transport is, omdat het een betrekkelijk klein
verschil van twee grote hoeveelheden is, moeilijk te bepalen, doch sinds ongeveer 20 jaar
hebben w i j toch een redelijk betrouwbare rekenprocedure. Gezien het grote belang is
verdere verfijning echter nog steeds nodig. Daarvoor is uiteraard nog veel en vrij kostbaar onderzoek vereist.
Dit langstransport vindt voornamelijk in diep water, buiten de brandingszone, plaats.
Binnen de brandingszone vindt het zogenaamde golfgedreven transport plaats. Dit
wordt opgewekt door de meestal scheef op de kust aankomende golven. Omdat golven
in diep water sneller lopen dan in ondiep water draaien de golven bij naar een richting
ongeveer loodrecht op de kust. Dit verschijnsel, bekendstaand als refractie, is aangegeven in Figuur 4. I n de brandingszone wordt dan een langsstroom opgewekt, die momen-

kustllln

Figuur 4. Door vermindering
komen bij. In de brekerzone

van de diepte draaien de golven die scheef op de kust aanwordt een langsstroom, evenwijdig aan de kust
opgewekt.
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teel behoorlijk goed kan worden berekend. Deze langsstroom is weer verantwoordelijk
voor een langstransport. Met de eerder genoemde procedure kan ook dit transport worden bepaald terwijl er ook een empirische beschrijving beschikbaar is die in formule
weergegeven als volgt luidt
S = f(H'^^.(^), waarbij H de golfhoogte en </> de hoek van inval is.
Deze formule geeft duidelijk weer dat als de hoek van inval groter wordt, dus als de kust
van de golfrichting afdraait, het transport toeneemt. Dit komt speciaal voor bij bolle
kusten. Als nu in een bepaald kustvak minder zand, bijvoorbeeld van het zuiden, binnenkomt dan er in het noorden uitgaat, dan moet dit zand door de kust worden geleverd.
Daardoor wordt de vooroever dieper en gaat de kust achteruit, (zie Figuur 5). B i j de
duinafslag zoals deze in de principe Figuur 1 is gegeven wordt het onder de waterlijn afgezette zand daardoor gedeeltelijk langs de kust afgevoerd. Dat komt er op neer dat op
die plaats weer opnieuw zand kan en dus moet worden afgezet en dat de duinafslag daarom groter is dan zou worden verwacht.
Om dit negatieve effect tegen te gaan bestaan in principe drie mogelijkheden:
i Een doorlopende verdediging langs de oever maken. De strand- en duinkust verandert
dan in een dijk zoals de Hondsbossche en Pettener zeewering en de Westkapelse zeedijk.
ii Strandhoofden bouwen die het te grote langstransport afremmen. Door dergelijke
strandhoofden, zoals die voor de Zuidhollandse kust hggen, aan te brengen wordt een
extra weerstand tegen de langsstroom opgeworpen waardoor het daardoor meegenomen
zand gedeeltelijk wordt tegengehouden.
iii Het tekort aan zand te suppleren, de zogenaamde strandvoeding of zandsuppletie.
Dat gebeurt dan in onze omstandigheden met zand dat op zee wordt gewonnen en via
een overlaadpunt op het strand wordt gebracht. Uiteraard is het economisch om het
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Figuur 5. Als hel langslranspori langs de kusl toeneemI, dan moet hel extra zand dat
getransporteerd wordt door de kust worden geleverd. Daardoor treedt
kustachteruitgang
op.
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zand zo dicht mogelijk bij de kust te winnen. Echter niet zo dicht dat die winputten of
wingebieden de kuststabihteit nadelig beïnvloeden. Ook kan overwogen worden om het
zand niet op het strand te pompen, maar zo dicht mogelijk onder de kust te storten. Om
de mogelijkheden van deze methoden te onderzoeken is nog veel en moeilijk speurwerk
nodig.
Een andere methode van verdedigen met strandhoofden zoals wij die kennen, is het aanleggen van strandhoofden die juist buiten de brekerzone evenwijdig aan de kust lopen.
Deze langsdammen die ongeveer even lang zijn als de openingen ertussen, bereiken eveneens een vermindering van het langstransport doordat zij een groot deel van de golfenergie die naar de kust toekomt, afschermen. Bovendien zijn deze langsdammen in staat
om transport in zeewaartse richting te verminderen.
Een dergelijk transport kan optreden als de onderzeese oever steiler is dan de evenwichtsheUing.
Over het algemeen zijn de kosten voor het verdedigen van een kust met zandvoeding
minder dan voor een verdediging met strandhoofden. Stel dat een kust per jaar ongeveer
3 m achteruitgaat over een laag van de bovenkant van het droge strand, ongeveer N A P
4-3 m, tot ruim buiten de brekerzone, ongeveer N A P - 7 m. De laag is dan 10 m dik
en per jaar gaat per km 30.000 m^ zand verloren. B i j het huidige prijspeil kost het suppleren ongeveer ƒ 150.000/km per jaar.
Voor het verdedigen van deze kust met strandhoofden zijn per km ongeveer 3 a 4
strandhoofden die ieder ongeveer ƒ 1.000.000,— kosten, nodig. Dat is dus ƒ 3 a
4.000.000/km. Alleen de rente van dit bedrag is al meer dan de kosten van de zandsupplede. Onderhoud en afschrijving is dan nog buiten beschouwing gelaten.
Uit de bovenstaande beschouwingen blijkt dat Nederland achter onze brede strand- en
duinkust behoorlijk veihg te houden is. Het is dan ook niet nodig en zelfs niet gewenst
om aan deze zandige kust harde constructies aan te brengen. Aan de andere kant is het
goed om aan het volkshedje over de voeriui op de smalle en de brede weg te denken en
ons door deze nu inderdaad aanwezige veihgheid niet in slaap te laten sussen. Door locale verandering - om van grote veranderingen als zeespiegelstijgingen nog maar te zwijgen
- kan een nu veihg duin onveilig worden. Ook b i j gebogen kusten en b i j kusten in de
omgeving van havens is alles nog niet zo vreselijk duidelijk. W i j zullen dus waakzaam
moeten blijven en nogal wat verder fundamenteel onderzoek moeten doen om de vragen
die zeker nog gaan komen, te kunnen beantwoorden.
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PSYCHE, HERSENEN E N I M M U U N S Y S T E E M
door
R.E. Ballieux

Omgevingsfactoren
Icunnen de immuunrespons
moduleren
Het is een ervaringsfeit dat psyciiosociale factoren het ontstaan van ziekte o f het beloop
ervan kunnen beïnvloeden. Uit onderzoek aan de mens en bij het dier is duidelijk geworden dat de wijze waarop omgevingsfactoren door het individu worden ervaren, bepalend
kan zijn voor de mate waarin fysiologische systemen in het hchaam worden geactiveerd.
Zo is het bekend dat psychosociale factoren de bloeddruk kunnen beïnvloeden; de mate
waarin dit gebeurt hangt samen met het gedragspatroon van het betreffende individu.
Ook met betrekking tot immuunreactiviteit is vastgesteld dat belastende psychosociale
situaties (stress) modulerend kunnen werken. B i j dit proces lijkt de invloed op het immuunsysteem eveneens afhankelijk van de persoonskenmerken van degene die geconfronteerd wordt met de belastende situatie. Niet alleen uit stress-onderzoek maar ook
uit studies over condirionering van de immuunrespons en over de invloed van hypnose
op immunologische reacdes is naar voren gekomen dat de pysche, en daarmee de hersenen, als mediator optreden bij de beïnvloeding van het immuunsysteem door psychosociale factoren.
Het immuunsysteem
in vogelvlucht
Toen de eerste vormen van leven ontstonden in de soep van organisch materiaal op onze
goede aardbol, werd een nieuw fenomeen in de natuur geïntroduceerd: identiteit. De eerste organismen waren namelijk opgebouwd uit bestanddelen van die soep, doch moesten
zich hiervan kunnen " d i s t a n t i ë r e n " en hun eigen "leven gaan leiden". Hiermede samenhangend ontstond de noodzaak tot handhaving van de eigen identiteit (self tegenover
non-self) en tot instandhouding van het individu respectievelijk de soort.
Een van de systemen die mede helpen tot die instandhouding van het individu en dat
tijdens de evolutie tot een hoge graad van ontwikkehng en perfectie is ontwikkeld, is het
immunologische systeem. Hiervan maken lymfoïde organen en circulerende cellen een
belangrijk deel uit. Binnen de populatie van lymfoïde cellen kan men de zogenaamde T¬
en B-lymfocyten onderscheiden. Deze ontstaan uit hemopoïetische stamcellen onder invloed van respectievelijk de thymus (T-lymfocyten) of het beenmerg (B-lymfocyten).
Bij contact van het immunologisch afweersysteem met een antigeen (bacterie, virus,
toxine, transplantaat) zal in het algemeen een immunologische reactiviteit worden ontwikkeld. Deze zal (weer in het algemeen gesproken) ertoe leiden dat het antigeen " o n schadelijk" wordt gemaakt. Hierbij kunnen twee vormen van immuunrespons worden
onderscheiden die steunen op de actie van respectievelijk "anticellen" (cellulaire immuniteit) en " a n t i s t o f f e n " (humorale immuniteit).

Natuurkundige Voordrachten N.R. 67. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 31 oktober 1988.
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Antistoffen
en picisinacellen
De antistoffen zijn eiwitten die door plasmacellen worden gesynthetiseerd en uitgescheiden. Z i j worden wel immuunglobulinen genoemd. Eiwitchemici hebben aangetoond dat zij allen een gelijksoortige structuur bezitten. Het is fascinerend dat de antistoffen die als antwoord op een antigene stimulatie ontstaan, in de antigeenbindende
regio van het molecuul een aminozuurvolgorde bezitten die de specificiteit van de antistof ten opzicht van het antigeen bepaaU. Men heeft kunnen vaststellen dat een plasmacel antistoffen synthetiseert van slechts één bepaalde specificiteit. In de natuur komen
vele antigenen voor die zich in moleculaire structuur van elkaar onderscheiden. Dit betekent dat ook met betrekking tot de structuur van de antistof die wordt gesynthetiseerd
een grote heterogeniteit binnen de familie van plasmacellen moet bestaan. Deze heterogeniteit manifesteert zich in de zogenaamde variabele of V-regio van het antilichaam molecuul (Fig. 1).

C-eindstandig

H-keten

Fig. 1
De voor een antilichaam karakteristieke aminozuur volgorde in de V-regio wordt gecodeerd door een zogenaamd V-gen. Kleine veranderingen i n de informatie die het V-gen
bevat kunnen aanleiding geven tot kleine wijzigingen in de aminozuur samenstelling en
volgorde. Dit kan echter grote gevolgen hebben voor de specificiteit van de antistof. I n
Tabel 1 is gepoogd dit nader te illustreren door te laten zien welke grote verandering in
de betekenis van een woord optreedt bij verandering van slechts één of twee letters.

Tabel 1.

Herkenning
Verkenning
Be-kenning
Toekenning
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Antistoffen
en
B-lymfocyten
De plasmacel ontstaat na antigene stimulatie uit zijn voorloper, de B-lymfocyt. Een belangrijke en essentiële stap in dit proces is de herkenning van het antigeen door de interactie van dit agens met de B-lymfocyt. Hiertoe draagt de B-lymfocyt aan zijn celoppervlak een groot aantal receptoren die een immunologisch specifieke reactie met het antigeen kunnen aangaan. Men kan zich nu afvragen of de heterogeniteit zoals die geldt met
betrekking tot de plasmacellen ook in de B-lymfocyten populatie wordt teruggevonden.
In principe luidt het antwoord op deze vraag " j a " . Aangezien de B-lymfocyt geen antistoffen synthetiseert die worden uitgescheiden, geldt deze uitspraak voor de receptor.
Dit betekent dat per B-lymfocyt slechts een specificiteit ten opzichte van een bepaald antigeen in de receptormoleculen aanwezig is (de antigeen receptoren zijn dus per B-cel
structureel identiek). Aangezien er vele structureel verschillende antigenen bestaan, zal
er met betrekking tot de structuur van de receptor een grote heterogeniteit binnen de familie der B-lymfocyten moeten bestaan. Men veronderstelde daarom dat de receptor op
de B-lymfocyt weieens een immuunglobuline kon zijn en deze hypothese is inderdaad de
laatste jaren bevestigd kunnen worden. Dit gegeven is uiteraard een sterke steun voor
het concept van de klonale selectie in de immuunrespons, zoals dat door Jerne en
MacFarlane-Burnet vele jaren geleden werd geformuleerd: " é é n bepaalde cel-kloon is
verantwoordelijk voor de produktie van één soort immuunglobuHne".

T cell receptor

B cell receptor

Fig. 2: T- en B-cel receptor voor antigeen

Antigeeni-eceptor
en
T-lymfocyten
De reactie van de "anticellen" op antigene stimulatie resulteert in vormen van immuunreactiviteit die we cellulaire immuniteit noemen en die door T-lymfocyten wordt verzorgd. Ook hierbij is herkenning van het antigeen door de T-lymfocyten een belangrijke
stap in de opbouw van de immuunrespons. Over de aard van de antigeenreceptoren op
de T-lymfocyt bestaat nog verschil van mening bij vele immunologen. Het Ugt voor de
hand ook weer immuunglobuhnen hiervoor in aanmerking te laten komen, doch dit is
nog niet als vaststaand feit bewezen kunnen worden. Een probleem hierbij is dat functio-

46

neel gezien binnen de Tdymfocyten een grote verscheidenheid bestaat. Zo kennen we de
T-helper, de T-suppressor en de T-effector lymfocyten-populaties. De mogelijkheid
bestaat dat lymfocyten uit de verschillende T-cel populaties ook een verschillend herkenningsmechanisme bezitten. Het laatste jaar zijn echter sterke aanwijzingen verkregen dat
in de receptor van de T-lymfocyten een antigeen bindende moleculaire structuur (de
V^-regio) voorkomt, die analoog is met die welke in antistoffen kan worden aangetroffen. V-genen zouden dus coderen voor eén deel van de structuur van de T-cel receptor
(Fig. 2).
T-lymfocyten
en hun functies
Een belangrijke functie die (subpopulaties van) T-lymfocyten uitoefenen is de regulatie
van de immuunrespons (Fig. 3). Hieraan werken mee in positieve zin de T-helper cellen,
terwijl de T-suppressor cellen een negatieve controle uitoefenen. Er zijn aanwijzingen
dat bij wegvallen van de functie van bijvoorbeeld T-suppressor cellen, immunologische
reacties kunnen optreden die gericht zijn tegen antigenen van cellen van het individu zelf.

Fig. 3
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De zelfdestructie die hiervan het gevolg is manifesteert zich als een auto-immuunziekte.
Wanneer andere subpopulaties T-cellen (T-effector ceUen) door een antigeen worden
gestimuleerd produceren zij lymfocytaire factoren die belangrijke farmacologische
eigenschappen bezitten (cytotoxisch, celmigrade remmend, chemotactisch). Deze geven
aanleiding tot uiting van immuunreactiviteit die we cellulaire immuunreacties noemen
(Mantoux-huidreactie, afstoten transplantaat).
Behalve door middel van oplosbare factoren kunnen (sommige) T-lymfocyten ook in direct cel-cel contact met bijvoorbeeld een tumorcel een dodende werking uitoefenen (cytotoxische T-lymfocyten).
Lymfocytenstimulatie
in vitro
Het proces van antigene stimulatie van lymfocyten kan ook in vitro worden nagebootst.
Hiertoe worden lymfocyten geïsoleerd uit lymfoïde organen, uit de buikholte o f uit perifeer bloed en i n kweekmedium gedurende drie tot zes dagen i n leven gehouden. Wanneer
antigeen aan deze lymfocyten wordt aangeboden zullen de T- en B-cellen met receptoren
specifiek voor dit andgeen een interactie hiermee aangaan en tot dehng worden aangezet.
De metabole activiteiten die hiermee samenhangen kunnen worden gemeten en zo kan
een indruk worden verkregen over de mate van reactiviteit. Uiteraard zullen op grond
van monospecificiteit van de receptor op de lymfocyt en de grote verscheidenheid van
antigenen (zie boven) slechts enkele cellen tot deling worden aangezet (klonale selectie).
Er bestaan echter plantaardige stoffen, zoals phytohaemagglutinine ( P H A ) , die door
hun eigenschap een interactie aan te kunnen gaan met de lymfocytenmembraan, de lymfocyten tot deling aanzetten. Omdat de antigene specificiteit en de corresponderende receptor "omzeild" worden, zullen grote aantallen lymfocyten door deze mitogene stoffen
tot dehng worden aangezet. B i j klinisch gericht onderzoek kan men zo een indruk k r i j gen over het reactievermogen van de lymfocyten in het algemeen. Ook b i j onderzoek
over de invloed van omgevingsfactoren, zoals stress, op het immuunsysteem worden deze in-vitro testmethoden gebruikt. Hoe de perceptie van deze factoren het immuunsysteem kan beïnvloeden wordt in de volgende paragraaf uiteengezet.
Psychologisclie beïnvloeding van het
immuunsysteem
Psychosociale factoren, zowel van belastende aard als posideve psychologische stimuh
worden door de persoon (of proefdier) die ermee geconfronteerd wordt op eigen wijze
"beleefd". Deze perceptie brengt reacdes in de hersenen te weeg. De mogelijke invloed
hiervan op het immuunsysteem kan langs twee wegen verlopen: door signalen via het zenuwstelsel en door hormonen die aan de circulatie worden afgegeven (Fig. 4). Een aantal
onderzoekers hebben aangetoond dat lymfoïde organen als thymus, beenmerg, milt en
lymfklieren worden geïnnerveerd door het autonome zenuwstelsel. A f h a n k e l i j k van de
aard van de stimuli kunnen lokaal verschillende concentraties aan neurotransmitters bestaan. Voor een aantal hiervan zijn receptoren op lymfocyten aangetoond. Voorts zijn
in-vitro gegevens verkregen over de modulatie van lymfocytenfuncties door neurotransmitters. Het Hjkt dus aannemelijk dat ook in-vivo dergelijke processen een rol spelen; inderdaad bestaan hiervoor duidelijke aanwijzingen. Een tweede weg waarlangs de
hersenen het immuunsysteem kunnen beïnvloeden is door de afgifte van hypofysaire
hormonen en neuropeptiden zoals endorfinen en enkephahnen. Het bekendste voorbeeld
is het effect van A C T H , dat via de bijnieren (corticosteroïden) immuunreactiviteit kan
onderdrukken. In dierproeven is in-vivo aangetoond dat endorfinen die onder stress
worden uitgescheiden eveneens lymfocytaire funcdes kunnen onderdrukken. I n een aantal gevallen zijn opiaatreceptoren op de lymfocyt hierbij betrokken. Ook bij de mens kan
de immuunrespons door neuropeptiden worden gemoduleerd. Recente onderzoekingen
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Psychosociale faktoren

Centraal Zenuwstelsel

r
hormenen
neuropeptiden
neurotransmitters

mnervatie van
lymfoïde organen

Immuunsysteem

terugkoppeling
("endocrien")

lymfokinen, waaronder hormonen en
neuropeptiden

f

antigeen

terugkoppehng
(autocrien, paracrien)

fig. 4 - Interactie tussen het centrale zenuwstelsel en het immuunsysteem.

hebben duidelijke aanwijzingen opgeleverd voor het bestaan van een feedback-loop van
het immuunsysteem naar het centrale zenuwstelsel (Fig. 3). Stimulatie van lymfocyten
door bepaalde antigenen leidt tot produktie door die lymfocyten van stoffen die veel gemeen hebben, of zelfs identiek zijn met hypofysaire hormonen en neuropeptiden. Zo
kunnen lymfocyten A C T H en /3-endorfine synthetiseren en uitscheiden. De overeenkomst tussen het immuunsysteem en het neuroendocrinologisch systeem gaat zelfs zo ver
dat lymfocyten door CRF worden aangezet tot A C T H produkde en dat deze stimulade
gevoehg is voor een negatieve feedback door corticosteroïden. Verder kunnen "klassiek e " lymfokinen, zoals Interleukine 1 ( I L - I ) de hypothalamus aanzetten tot CRF-release
wat weer leidt tot A C T H uitscheiding door de hypofyse en uiteindelijk corticosteroid
produktie door de bijnieren.
Modulatie van de iininuunrespons
door
conditionering
Pavlov heeft laten zien dat fysiologische reacdes kunnen worden geconditioneerd. Onder
de juiste experimentele omstandigheden kan het luiden van een bel, i n afwezigheid van
voedsel, afscheiding van speeksel b i j een hond teweeg brengen. In een serie zorgvuldig
uitgevoerde proeven hebben Ader en Cohen in de afgelopen 10 jaar vastgesteld dat ook
de immuunrespons kan worden geconditioneerd. Zo kan door een inerte conditionerende stimulus (een vieze smaak van het drinkwater, vergelijkbaar met het luiden van de
bel b i j Pavlov) imrrmunsuppressie
b i j muizen worden verkregen in afwezigheid van de
niet-condidonerende, het immuunsysteem onderdrukkende, stimulus (cyclofosfamide,
vergelijkbaar met het voedsel b i j de hond van Pavlov).
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Ook immuno5'/'//?7(//ff//e kan worden geconditioneerd. Gorczynski iieeft aangetoond
dat na conditionering bij muizen een cytotoxisciie T cel reactie op gang komt gericht tegen een allogeen huidtransplantaat zonder dat dit aanwezig is. Boeiend is de waarneming
dat geconditioneerde immunosuppressie in een bepaald type experiment wordt gemedieerd door T suppressor cellen. Deze worden gekenmerkt door receptoren voor histamine. Dit is een sterke aanwijzing voor de betrokkenheid van immunofarmacologische elementen bij de conditionering van de immuunrespons.
Slot besch oiiwing
In het immunologisch onderzoek wordt nog te weinig rekening gehouden met het feit
dat het immuunsysteem een geïntegreerd onderdeel uitmaakt van het intacte individu,
en daarmee onderworpen is aan de invloed van andere fysiologische systemen. Het i m muunsysteem opereert niet in "splendid isoladon" maar wordt in zijn activiteiten mede
gestuurd door het centrale zenuwstelsel en het (neuro)endocriene systeem. Een interessante vraag op dit moment is hoe groot die invloed van hersenen, gedrag en hormonen
op de immunologische afweer eigenlijk wel is en welke consequentie die heeft voor de
gezondheid. Die vraag kan alleen worden beantwoord door degelijk wetenschappelijk
onderzoek waaraan moeten participeren gedragswetenschappers, neuroendocrinologen/farmacologen, immunologen en klinici. Een sterke integratie van activiteiten van
deze verschillende disciplines is voorwaarde voor het slagen van dit onderzoek. Hoe de
uitkomst ervan uiteindelijk ook mag zijn, de resultaten tot nu toe verkregen in het gebied
van de psychoneuroimmunologie zijn boeiend en op zichzelf al de moeite waard; het
staat nu vast dat de "golven van het gemoed soms met schuimkoppen het immunologisch strand kunnen overspoelen".

FYSICA V A N SUPERNOVAE
door
L . J . van den Horn
i
1. Supernova 1987A in de Grote Mageiltaense
Wolk
Volgens sterrenkundige schattingen explodeert er gemiddeld eens per 30 a 40 jaar een
supernova in ons Melkwegstelsel. De laatste, door Johannes Kepler beschreven supernova dateert echter van bijna 400 jaar geleden (1604). Wel was betrekkelijk kort daarvoor
(1572) ook een supernova waargenomen, die nu bekend staat als de supernova van Tycho, naar Kepler's leermeester Tycho Brahe. De meeste galaktische supernovae worden
in feite door de schijf van de Melkweg aan ons oog onttrokken. I n een klein stelsel als
de Grote Magelhaense Wolk treedt vermoedelijk gemiddeld slechts eens per ca. 1000 jaar
een supernova op. De eind februari 1987 in dit satelhetstelsel van onze Melkweg waargenomen supernova (SN1987A genoemd omdat het de eerste supernova was die dat jaar
werd ontdekt) heeft dan ook grote opwinding veroorzaakt in de astronomische wereld.
De betrekkelijke nabijheid (ca. 170.000 lichtjaar) van de Grote Magelhaense Wolk biedt
een unieke kans om de ontwikkehng van de supernova te volgen en daarmee nieuwe kennis te vergaren over een der meest spectaculaire hoog-energetische verschijnselen in het
heelal.
Ook in kringen van natuurkundigen heeft SN1987A sensatie teweeggebracht: er zijn
namelijk neutrino's gedetecteerd die van de supernova afkomstig waren. Neutrino's zijn
elementaire deeltjes waarop we in het volgende nog nader terug komen. Detectie van
supernova-neutrino's is een mijlpaal in de astrofysica: behalve van de zon zijn er nooit
neutrino's waargenomen die rechtstreeks door een ster waren uitgezonden. De neutrino's van een supernova bevatten informatie over het diepe inwendige van de ontploffende ster. Uit het neutrino-signaal kan men bovendien enkele fundamentele eigenschappen
van het neutrino afleiden. De neutrino waarnemingen van SN1987A wezen er ook op
dat er bij de explosie een neutronenster was achtergebleven, een voorspelUng die bij het
schrijven van deze tekst (februari 1989), bijna exact 2 jaar na dato, bevestigd l i j k t te zijn!
Als gevolg van de geringe afstand van SNI987A was de supernova ('s nachts) met het
blote oog waarneembaar. Zoals hierboven reeds is aangeduid, had een dergelijk verschijnsel zich in bijna 4 eeuwen niet meer voorgedaan. De eerder genoemde supernova's
van Kepler en Tycho waren zelfs overdag met het blote oog zichbaar. In die t i j d was overigens de teleskoop nog niet uitgevonden! Tycho Brahe beschrijft de supernova van 1572
als een ster van onvoorstelbare helderheid, zoals nimmer tevoren waargenomen, en verhaalt hoe hij zijn bedienden ondervroeg of zij hem het verschijnsel konden bevestigen
- hetgeen inderdaad het geval was. Men moet zich daarbij bedenken dat Tycho niet alleen van het spectaculaire van het verschijnsel zo diep onder de indruk was, maar welhcht nog meer van de imphcaties. H i j stelde namelijk vast dat de betreffende "nova Stella" ("nieuwe ster") zich moest bevinden in de "sfeer" van de "vaste", d.w.z. onveranderlijke sterren. Wat hij waarnam was derhalve regelrecht in strijd met het destijds gangbare wereldbeeld!

Natuurkundige Voordrachten N.R. 67, Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 14 november 1988.
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2. Supernovae en
neutronensterren
In onze eeuw heeft men met behulp van grote teleskopen kunnen vaststellen dat in extragalaktische sterrenstelsels supernova's een regelmatig verschijnsel zijn. Juist omdat ze
ook in ver verwijderde melkwegstelsels worden waargenomen, moet de helderheid van
zulke "novae" wel bijzonder groot zijn; vandaar de naam "supernovae", die van de
Zwitserse astronoom Fritz Zwicky afkomstig is. Zwicky was ook de eerste die in 1934,
samen met de Duits-Amerikaanse astronoom Walter Baade, een verband legde tussen
supernovae en neutronensterren. Neutronensterren waren toen nog volstrekt hypothetische objecten. Na de experimentele ontdekking van het neutron in 1932 was de Russische
theoretisch fysicus Lev Landau tot de conclusie gekomen dat klonten dicht opeengepakte neutronen in het heelal zouden kunnen bestaan. Dergelijke objecten zouden een massa
hebben zo zwaar als de zon, maar een doorsnede van slechts ca. 20 km!
Het heeft tot 1967 geduurd eer het bestaan van een neutronenster door waarnemingen
was aangetoond. I n dat jaar werd namelijk de eerste pulsar ontdekt. Pulsars zijn neutronensterren en worden zo genoemd omdat ze scherp gepulste strahng uitzenden. Meestal
gaat het om radiostraUng, vaak ook om röntgenstraling en soms ook om zichtbaar Ucht.
Tegenwoordig zijn er enkele honderden pulsars bekend. (Overigens manifesteren niet alle neutronensterren zich ook als pulsar.) Een van de bekendste pulsars is de Krabpulsar,
in 1968 ontdekt i n het centrum van de z.g. Krabnevel in het sterrebeeld de Stier. De
Krabnevel is misschien wel het bereomdste supernova overblijfsel, afkomstig van een supernova explosie in het jaar 1054. Oude Chinese kronieken maken melding van een zeer
heldere "gastster", die dat jaar op de betreffende plaats aan de hemel verscheen. Hoewel deze ook overdag zichtbaar moet zijn geweest, zijn er in Europa geen beschrijvingen
van het verschijnsel gegeven. De Krabnevel vormt, samen met nog enkele supernovarestanten die een centrale pulsar bevatten, een duidelijke observationele ondersteuning
voor het verband tussen supernovae en neutronensterren.
Toen Baade en Zwicky in 1934 een dergelijk verband voorstelden, konden zij zich alleen baseren op een theoretische aanwijzing: indien een ster als de zon zou instorten tot
een object met de afmetingen van een neutronenster, dan komt daarbij een hoeveelheid
zwaartekrachtsenergie vrij die hefst honderd maal groter is dan de typische energie van
een supernova explosie. Als derhalve in een zware ster de binnenste zonnemassa zou instorten, dan zou ca. 1% van de vrijkomende energie reeds voldoende zijn om de buitenlagen weg te blazen. Sinds de jaren '60 hebben computersimulades van de evolutie van
zware sterren aangetoond dat zulke sterren in hun binnenste op den duur een hete, verdichte kern van bijna anderhalve zonsmassa ontwikkelen, die uiteindelijk instabiel wordt
en onder zijn eigen zwaartekracht in elkaar stort. Tevens blijkt dat daarbij neutronisatie
van de materie moet optreden. Het verband tussen supernovae en neutronensterren
wordt dus ook door de theorie geïndiceerd.
3. Type I en Type II supernovae
Het instorten van het inwendige van een zware ster behoeft niet noodzakelijk tot de vorming van een neutronenster te leiden. Als de instortende massa te groot is wordt een z.g.
zwart gat gevormd; hierbij hoeft al evenmin een supernova op te treden. Ook is er een
klasse supernovae waarbij er van de ontploffende ster in het geheel niets overblijft. Deze
laatste klasse wordt gevormd door de z.g. r)'/7e ƒ supernovae, waarvan we tegenwoordig
weten dat het exploderende lichte sterren in een dubbelstersysteem betreft. Deze exploderen als gevolg van het feit dat er door de begeleidende ster materie wordt overgedragen.
De explosie van een zware ster als gevolg van de eerder genoemde gravitatie instabiUteit
in het inwendige is een supernova van het Type II. De klassifikade in Type I en Type
11 supernovae is wederom afkomstig van Baade en Zwicky, al was deze niet gebaseerd
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op het hier aangegeven onderscheid. Het was een fenomenologische klassifikatie op
grond van de morfologie van de lichtkromme en het spectrum van de supernova. Pas
veel later is duidelijk geworden dat aan de twee types ook twee verschillende scenario's
ten grondslag liggen. Verder heeft de klassifikatie weinig fysische betekenis, zoals door
SN1987A nog eens is onderstreept: de aanwezigheid van waterstoflijnen in het spectrum
van de supernova duidt hier op Type I I , maar de Uchtkromme is volstrekt atypisch!
Nu moet worden toegegeven dat SN1987A in menig opzicht een buitenbeentje was.
Op foto's van de Grote Magelhaense Wolk van voor de explosie heeft men namelijk kunnen vaststellen welke ster ontploft is. Dit bleek, tot ieders verbazing, een z.g. blauwe reuzenster te zijn, terwijl op grond van de theorie van de sterevolutie algemeen een rode
reus werd verwacht. Een blauwe reuzenster is kleiner, heter en minder i j l dan een rode,
en hiermee valt de "vreemde" Hchtkromme van SN1987A achteraf wel te verklaren.
Hoe interessant ook, deze sterrenkundige aspecten vallen buiten het bestek van deze lezing, waarin we ons verder zullen concentreren op de fysica van Type I I supernovae. Dat
SN1987A inderdaad tot deze categorie behoort wordt ook bevestigd door de gemeten
neutrino puls.
Bij supernovae van het Type I I gaat het dus om de explosie van zware sterren, als gevolg van het instorten van een centrale kern. "Zwaar" betekent in dit verband zwaarder
dan 8 a 10 maal de massa van de zon. Lichtere sterren komen niet toe aan de ontwikkeling van de benodigde kern. Het instorten van de kern gaat volgens de theorie gepaard
met een gigantische uitbarsting van neutrino's. Als de supernova voldoende dichtbij
staat kan een kleine fractie van deze neutrino's in principe op aarde worden gedetecteerd. B i j SN1987A is dit nu daadwerkelijk gebeurd. Een tweetal detectoren, in Japan
en de Verenigde Staten, heeft tegelijkertijd een duidelijk neutrino signaal gemeten dat
van de supernova afkomstig moest zijn. Dit volgde o.m. uit het tijdstip van de detecties,
de duur van het signaal en de gemeten neutrino energieën. Door deze metingen werd een
stuk pure astrofysische theorie voor het eerst fraai bevestigd.
4. Neutrino's en supernovae
De fysische theorie van het ster-inwendige leert ons dat alle "gewone" sterren, zoals de
zon, neutrino's uizenden. De neutrino's worden geproduceerd b i j kernfusie processen
die in het ster-inwendige optreden. A a n deze kernreacties ontleent de ster zijn energie.
De energie wordt voor het overgrote deel opgewekt in de vorm van elektromagnetische
straling. De in de vorm van neutrino's vrijkomende energie bedraagt slechts enkele procenten van het toaal. De neutrino energie wordt echter, in tegenstelling tot de opgewekte
straling, direct afgevoerd, omdat de neutrino's vrijwel onmiddellijk uit de ster ontsnappen.
Neutrino's zijn, zoals de naam, bedacht door de Itahaanse fysicus Ennco Fermi, al
aangeeft, neutrale (d.w.z. ongeladen), lichte deeltjes. Misschien hebben ze zelfs helemaal
geen massa; in dat geval zouden ze zich in de vrije ruimte, evenals straling, met de hchtsnelheid voortbewegen. (De van SN1987A verkregen fysische informatie bevestigt dat de
neutrinomassa inderdaad zeer klein moet zijn.) Het inwendige van de zon of van een ster
is uiteraard geen vrije ruimte. Daardoor kan de in het centrum opgewekte strahng maar
langzaam ontsnappen. De straling wordt door de stermaterie geabsorbeerd en heruitgezonden en " l e k t " aldus langzaam naar buiten. Met dit proces zijn in de zon honderdduizenden jaren gemoeid. Neutrino's hebben een zeer veel zwakkere interactie met andere
deeltjes, zo zwak dat absorptie en reëmissie door atomen van het sterregas nauwelijks
optreedt. De neutrino's worden dus op hun weg naar buiten nagenoeg niet tegengehouden en vliegen dwars door de ster heen naar buiten.
I n zware, geëvolueerde sterren wordt veruit de meeste energie opgewekt in de vorm

54
van neutrino's. Temperatuur en dichtlieid in het centrum van zulke sterren zijn dan zo
hoog opgelopen dat hier, naast kernfusie, diverse andere processen optreden waarbij
neutrino's vrijkomen en rechtstreeks energie afvoeren. Deze verhezen zijn direct mede
verantwoordelijk voor de vorming van een kritische kern in de ster, die uiteindelijk zal
instorten tot neutronenster (of zwart gat). De supernova explosie die daarvan het gevolg
is, wordt algemeen toegeschreven aan de zich naar buiten voortplantende schokgolf, die
ontstaat wanneer de instorting van de kern abrupt gestuit wordt op het moment dat de
atoomkernen van het gas volkomen opeengepakt zitten; verdere compressie is dan v r i j wel onmogelijk.
Een der belangrijkste oorzaken waardoor de kern van de presupernova ster instort is
in feite een neutrinoproces. B i j dichtheden in het centrum zo'n 10 miljoen maal hoger
dan in het centrum van de zon, worden elektronen in de atoomkernen geperst. Atoomkernen zijn opgebouwd uit protonen en neutronen. Het elektron wordt altijd "ingevangen" door een proton. De reden hiervan is dat proton en elektron een elektrische lading
dragen, die even groot maar tegensteld is. Hierdoor zullen de twee elkaar neutrahseren
en een - elektrisch neutraal - neutron vormen. Omdat een neutron natuurlijk niet hetzelfde is als een proton plus een elektron is er een verschil: een neutrino! Dat zodra het gevormd is uit het systeem ontsnapt en energie afvoert. We zien hier een aantal simuhane
fysische effecten. De druk van het elektrongas valt ten dele weg en er wordt energie aan
het inwendige onttrokken. De gravitatiekrachten kunnen daardoor niet langer in evenwicht gehouden worden en de zaak zal instorten. En in dit proces wordt de materie van
de sterkern geneutroniseerd, een neutronenster in wording!
Toch vormt zich niet direct een neutronenster. Tijdens het instorten worden zulke extreme dichtheden bereikt, dat ongehinderde ontsnapping van de neutrino's niet langer
mogelijk is. Ze beginnen te botsen met atoomkernen en kunnen, evenals strahng, geabsorbeerd worden. Dit laatste gebeurt door neutronen en is in feite precies het omgekeerde proces van elektronvangst. Als produktie en absorptie van de neutrino's met elkaar
in evenwicht komen, gaan protonen en neutronen in elkaar over en is er geen netto neutronisatie. Verdergaande neutronisatie kan dan alleen nog optreden op de tijdschaal
waarop neutrino's, op dezelfde wijze als strahng, uit het systeem weglekken. Men kan
berekenen dat deze diffusie-tijdschaal van de orde van sekonden is. Dat is natuurlijk
niets vergeleken met de eerder genoemde tijdschaal van honderdduizend jaar voor straling in de zon, maar het is wel duizend maal langer dan de typische tijdschaal voor dynamische veranderingen tengevolge van het instorten van de sterkern. Dit betekent dat de
neutrino's gedurende het ineenstorten in de kern gevangen blijven, zodat zich in eerste
instantie geen neutronenster vormt, maar een object met veel protonen, elektronen en
neutrino's, dat zich nog tot neutronenster moet ontwikkelen door zijn neutrino's uit te
stralen.
De bij het instorten beschikbaar gekomen gravitatie-energie ligt zodoende nog vrijwel
geheel in de vorm van neutrino's opgeslagen in deze proto-neutronenster. We herinneren
eraan dat deze hoeveelheid energie zo'n honderd maal groter is dan de totale energie van
de supernova explosie. Bij deze neutrino uitbarsting valt de supernova zelf dus in feite
volkomen in het niet! Om welk een gigantische hoeveelheid het gaat kan ook geïllustreerd worden door te stellen dat deze energie te vergelijken is met de totale energie
die door de zon gedurende haar hele bestaan van naar schatting ca. 10 miljard jaar zal
worden uitgestraald! Bij een supernova komt deze neutrino energie vrij in een puls van
ca. 10 sekonden!
5. De neutrino detecties van SN1987A
De experimentele gegevens van de neutrino detecties van SN 1987A vormen een fraaie
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bevestiging van de hier geschetste theorie. Het tijdstip van de detecties viel ca. 3 uur eerder dan de eerste optische signalering van de explosie. Dit tijdsverschil komt overeen met
de tijd die de schokgolf nodig heeft om zich door de betreffende ster heen naar buiten
voort te planten. Behalve de Japanse en de Amerikaanse detector zouden nog twee detectoren neutrinosignalen hebben opgevangen; hieraan wordt echter in het algemeen weinig
betekenis gehecht. Op 23 februari 1987 registreerde de Japanse Kamiokande detector een
neutrinopuls die 13 sekonden duurde en waarin 11 neutrino's werden gevonden met
energieën tussen 7.5. en 36 miljoen elektronvoh (MeV). Neutrino's met lagere energieën
kunnen met deze detector niet worden waargenomen. Door de 1MB (Irvine-MichiganBrookhaven)-detector in Ohio werd tezelfdertijd een duidelijk signaal gezien van 8 neutrino's met energieën tussen 20 en 40 Mev; de tijdsduur bedroeg 6 sekonden. De detectie
drempel ligt hier bij 20 MeV. (In feite gaat het bij de detecties om z.g.
cmtineutrino's,
maar in het kader van deze lezing gaan we daarop niet verder in.)
Aan de hand van deze gegevens, de detectorkarakteristieken en de afstand tot de Grote Magelhaense Wolk kan men de totale aantallen neutrino's en totale in neutrino's uitgestraalde energie berekenen. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat het (in absolute
zin) geringe aantal detecties en de onzekerheid in de meetwaarden aanleiding geeft tot
zekere marges van onnauwkeurigheid. Niettemin worden de theoretische verwachtingen
door de experimenteel gevonden waarden goed gestaafd. Zo komt de totale, in de vorm
van neutrino's uitgestraalde energie, overeen met de gravitationele bindingsenergie van
een neutronenster met een massa van ca. anderhalf maal de massa van de zon. De gemiddelde neutrino energie, tezamen met een signaalduur van ca. 10 sekonden, toont aan dat
de neutrino's niet rechtstreeks maar inderdaad door diffusie uit de proto-neutronenster
ontsnappen. Met de gemiddelde energie meet men ook de temperatuur van het emitterende oppervlak (het oppervlak van de proto-neutronenster): ca. 50 miljard graden. Dat
is bijna 10 miljoen maal heter dan het oppervlak van de zon!
Op grond van de afstand tot de Grote Magelhaense wolk volgt direct dat de neutrino's
een levensduur van minstens 170.000 jaar hebben; dat betekent dat het erg stabiele deeltjes zijn. Ook kan men uit de gegevens een bovengrens aan de neutrino massa afleiden;
ondanks de reeds genoemde onzekerheid tengevolge van de meetfouten l i j k t deze massagrens iets stringenter dan die, welke in laboratorium experimenten wordt gevonden. Op
andere eigenschappen en mogelijke overgangen tussen verschillende types neutrino's
kunnen we in dit bestek helaas niet ingaan. Men kan echter zonder meer stellen, dat amper twintig neutrino's een schat aan informade hebben opgeleverd, zowel voor de
elementaire-deeltjes fysica als de astrofysica.
De waarnemingen geven helaas geen uitsluitsel over het precieze mechanisme van de
supernova explosie. Het kan zijn dat de hydrodynamische schokgolf zich rechtstreeks
naar buiten heeft voortgeplant en de stermantel heeft uitgeworpen. Modelberekeningen
wijzen echter uit dat een dergelijke "directe" explosie vaak problematisch is, omdat de
schok onderweg uitdempt. Het is evenwel mogelijk dat deze weer op gang gebracht
wordt door absorpde van een kleine fractie van de door de samengeklapte sterkern uitgezonden neutrino's. Hoe het ook z i j , bewezen is dat zich bij de vorming van neutronensterren in supernova-explosies de voorspelde gigantische neutrino uitbarsting voordoet en dat zich in eerste instantie een hete proto-neutronenster vormt, die zich onder
invloed van neutrino uitstraUng moet ontwikkelen tot de "klassieke" neutronenster van
meer dan vijftig jaar geleden. Hoe deze ontwikkehng precies verloopt is nog nauwelijks
in detail onderzocht. Mede dankzij SN1987A belooft dit echter een belangrijk nieuw terrein van onderzoek in de hoge-energie astrofysica te worden!

STRUCTUUR E N EXPRESSIE V A N H U M A N E GROEIFACTOR G E N E N
door
J.S. Sussenbach
Inleiding
De meest in het oog springende eigenschap van levende organismen is het vermogen om
te groeien en zich te vermeerderen. Aan dit vermogen ligt het ingewikkelde proces van
de celdeling ten grondslag. Als we de groei van een menselijk hchaam bezien, dan blijkt
dat de lengtegroei niet altijd even snel gaat. De snelste groei wordt waargenomen in de
eerste levensjaren en tijdens de puberteit (zgn. groeispurt). Dit wijst erop, dat de groei
van het menselijk lichaam aan regulade onderworpen is. Voor een multicellulair organisme als het menselijk hchaam met zijn grote verscheidenheid aan soorten cellen is het
belangrijk, dat de vermeerdering van de verschillende cellen goed op elkaar is afgestemd.
Hierbij spelen een groot aantal hormonen en groeifactoren een regulerende rol.
Groeifacloren
Het proces van de celvermeerdering heeft een cychsch verloop en wordt wel aangeduid
met de term celcylcus. Na de dehng van een cel in twee dochtercellen zien we deze dochtercellen geleidelijk in omvang toenemen tijdens de zgn. G(ap)l fase. Vervolgens treedt
een verdubbeling op van het genetische materiaal ( D N A ) in de zgn. S(ynthese)-fase,
waarna de cel de G2 fase doorloopt. Aan het einde van de G2 fase deelt de cel zich t i j dens de M(itose) fase. I n groeiend weefsel zullen cellen vele malen deze celcyclus doorlopen, totdat het signaal wordt ontvangen, dat het weefsel volgroeid is. De cellen blijken
dan aan het einde van de G l fase de celcyclus te verlaten om de zgn rust- o f GO fase
in te gaan. Rustende cellen kunnen weer tot actieve dehng overgaan als in het lichaam
de daarvoor vereist groeifactoren worden geproduceerd. Deze groeifactoren kunnen in
twee categorieën worden ingedeeld: competentiefactoren
en progressiefactoren.
Competentiefactoren (voorbeeld bloedplaatjes groeifactor) werken celtype-specifiek en recruteren bepaalde soorten cellen om opnieuw de celcyclus in te gaan. Progressie factoren zorgen ervoor, dat verdubbeling van het ceDulaire D N A optreedt en de gerecruteerde cellen
daadwerkelijk de celcyclus doorlopen. Voorbeelden van progressiefactoren zijn de epidermale groeifactor en de insuUne-achtige groeifactoren (IGF's).

W i j hebben tot nu toe alleen gesproken over de vermeerdering van individuele cellen
en de daarbij betrokken groeifactoren. Het menselijk lichaam kent echter ook een algemeen regulerende substantie, het in de hypofyse geproduceerde groeihormoon.
Dit hormoon kan beschouwd worden als de dirigent van de menselijke groei. Het hormoon
wordt pulsgewijs afgegeven aan het bloed, met name tijdens de slaap, en de hoogste concentraties ervan worden gemeten tijdens de puberteit. Hoe belangrijk groeihormoon ook
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is voor de regulatie van de menselijke groei, het blijkt niet in staat te zijn cellen
rechtstreeks te stimuleren tot celdehng. Het is experimenteel vast komen te staan, dat
het in de bloedstroom aanwezige groeihormoon allerlei weefsels, maar in het bijzonder
de lever, kan aanzetten tot de productie van IGF's. Het zijn deze verbindingen, die de
groeistimulans van groeihormoon doorgeven aan de verschillende weefsels. Voor het
verkrijgen van inzicht in het mechanisme van de regulatie van de groei is het noodzakelijk om het regulatiemechanisme te bestuderen van de expressie van groeifactoren, in casu de IGF's.
Zoals we hierboven hebben aangegeven spelen deze factoren een centrale rol in de
groei en ontwikkehng van het menselijk lichaam. De laatste tijd is hierover veel interessante nieuwe kennis beschikbaar gekomen. IGF's spelen een belangrijke rol bij de groeiregulatie zoals o.a. blijkt uit de niveau's van IGF's in het serum tijdens de groei van ratten. In de foetale en de pasgeboren rat treffen we een bepaald IGF aan, dat / G F - / / w o r d t
genoemd. Structureel vertoont het verwantschap met insuhne en het heeft ook een enigszins vergelijkbare werking als insuline. Naast deze eigenschap kan I G F - I I ook cellen aanzetten tot dehng. Na de geboorte van een rat, zien we de I G F - I I spiegels in het bloed
dalen en blijkt een ander IGF gesynthetiseerd te worden: IGF-I. Dit IGF lijkt in structuur veel op I G F - I I , maar heeft enkele andere biologische eigenschappen. De hypothese
is, dat I G F - I I vooral belangrijk is voor de ontwikkehng van het organisme in de foetale
fase, terwijl IGF-I van grote betekenis is voor de post-natale groei. Het belang van IGF-I
voor de postnatale groei kan o.a. worden gedemonstreerd bij afrikaanse pygmeeën. Deze mensen vertonen normale groeihormoon spiegels, doch tijdens de puberteit treedt
geen stimulatie op van de IGF-I productie (geen groeispurt). Het gevolg is, dat ze als
volwassenen een kleinere gestalte hebben dan mensen uit het westen. Voordat dieper op
de structuur en expressie van de IGF genen zal worden ingegaan, is het gewenst om beknopt enkele basisbegrippen over de organisatie en expressie van D N A te behandelen.

Opslag en expressie

van erfelijke

informatie

De erfelijke informatie van een menselijke cel is in de kern opgeslagen in de zgn. chromosomen. Elke lichaamcel bevat 46 chromosomen, waarvan de ene helft afkomstig is
van de vader en de ander helft van de moeder. Deze chromosomen zijn opgebouwd uit
lange ketenvormige D N A moleculen bedekt met eiwitten. Het is het D N A , dat de eigenlijke drager van de genetische informatie is. Indien we de strcutuur van D N A nader bezien, wordt duidelijk dat hierop de genetische informade in kleine functionele eenheden
aanwezig is. Z o ' n kleinste functionele eenheid van genetische informatie noemt men een
gen. Men schat dat het aantal genen in een menselijke cel ongeveer honderdduizend bedraagt, leder gen bevat de informatie voor één eiwit en het is het samenspel van alle door
het DNA gecodeerde eiwitten, die voor het functioneren van het menselijk lichaam zorgdragen. Hierbij is het wel noodzakelijk dat de localisatie en de hoeveelheden van een bepaald eiwit goed gereguleerd worden. Indien een gen aanleiding geeft tot de producde
van het bijbehorende eiwit spreekt men wel van het tot expressie komen van een bepaald
gen.
Indien we de structuur van de meeste tot nu toe onderzochte menselijke genen nader
bezien, dan bhjkt dat deze genen vaak een discontinue opbouw hebben (gespleten genen). De delen van een gen, die informatie bevatten voor het met het gen corresponderende eiwit worden exons genoemd. De daartussen gelegen, niet voor eitwit coderende
delen worden met de naam introns aangeduid. Om de op het D N A aanwezige informatie
om te zetten in de aminozuurketen van een eiwit zijn de volgende processen nodig:
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Fig. 1. Schematisclie presentatie
van de overdracht van informatie van DNA
naar
mRNA. De informatie aanwezig in een gen, wordt overgeschreven in RNA door het enzym RNA polymerase,
dat op de promotor op liet DNA opstapt. Het product van de
transcriptie is een RNA molecuul, waarin naast de exons ook nog een intron aanwezig
is. Pas na verwijdering van het intron via een proces, dat "splicing"
wordt
genoemd,
ontstaat het boodschapper
of mRNA, dat vervolgens naar het cytoplasma wordt getransporteerd. Aldaar vindt de vertaling van de in de exons aanwezige informatie
plaats
in de aininozuurvolgorde
van een eiwh.

1. Transcriptie. Hieronder verstaan we het enzymatische proces, waarbij in de celkern
de informatie van een bepaald gen wordt overgeschreven in een R N A molecuul. Deze
synthese wordt verzorgd door het enzym R N A polymerase. Dit enzym stapt op aan het
begin van een gen op een plaats, die promotor wordt genoemd (Fig. 1). Hier bevinden
zich allerlei signalen, die de expressie van het gen reguleren.
2. Splicing. Het onder invloed van R N A polymerase gesynthetiseerd R N A bevat zowel
exons als introns (Fig. 1). Tijdens een proces, dat in het engels "splicing" wordt genoemd, worden de introns verwijderd en worden de exons aan elkaar gekoppeld. Het
hierbij gevormde R N A wordt boodschapper of m R N A genoemd. Het m R N A , dat de
precieze informatie voor een bepaald eiwit bevat, verlaat de celkern en wordt in het cytoplasma gebonden aan ribosomen, kleine eiwit-synthedserende organellen.
3. Translatie. De informatie aanwezig in het m R N A wordt tijdens de eiwitsynthese, ook
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wel translatie genoemd, omgezet in een aminozuurketen. Zo ontstaat in het cytoplasma
op geleide van m R N A het betreffende eiwit, dat vervolgens zijn specifieke functie kan
uitoefenen bij de instandhouding van het menselijke lichaam.
Structuur

en expressie

van Itet humane

IGF-I gen.

Het humane gen voor lGF-1 is gelegen op chromosoom 12. De structuur is nog steeds
niet volledig opgehelderd (Fig. 2). Wel is het deel van het gen bekend, dat codeert voor
IGF-I. Het gen bestaat tenminste uit 5 exons en omvat minimaal 90.000 baseparen (de
bouwstenen van D N A ) . Door analyse van het m R N A , dat van het IGF-I gen wordt overgeschreven, is komen vast te staan dat er twee vormen van m R N A bestaan; IGF-Ia en
IGF-Ib. IGF-Ia m R N A ontstaat als de exons 1, 2, 3 en 5 aan elkaar worden gezet. Uit
de opheldering van de structuur van het IGF-Ia m R N A is gebleken, dat IGF-I als een
groot voorloper-eiwit (precursor) wordt gemaakt. In de IGF-1 precursor zijn beide uiteinden van de aminozuurketen van het rijpe IGF-I gekoppeld aan peptiden, die later
door gecontroleerde afbraak van de precursor verwijderd moeten worden om functioneel IGF-1 te verkrijgen.
Tot onze verrassing bleken er ook m R N A moleculen te bestaan, die zijn opgebouwd
uit de exons 1, 2, 3 en 4. Dit type m R N A , IGF-Ib genaamd, codeert voor een enigszins
andere precursor. Deze verschilt van de IGF-Ia precursor aan één uiteinde. Door gecontroleerde afbraak van deze precursor kan hetzelfde eindproduct worden verkregen. Het
is aantrekkelijk te speculeren, dat de verschillende precursors verschillende biologische
activiteiten hebben. Hierop zal later worden teruggekomen. Analyse van het IGF-1 gen
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Fig. 2. Humane IGF-I gen (midden) en twee mRNA 's, coderend voor twee
verschillende
precursors IGF-Ia en IGF-Ib (onder en boven). De verschillende in het IGF-I gen geïdentificeerde exons zijn genumineis 1-5. In de beide inRNA 's zijn de coderende
gedeelten
met blokken aangegeven. De hoge blokken B, C, A en D vertegenwoordigen
velschillende domeinen van het rijpe IGF-I. De af te sphtsen precursoronderdelen
(pre, Ea en Eb)
worden vertegenwoordigd
door de lage blokken. (Afkortingen:
kb, kilobase; bp, baseparen.)
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heeft aangetoond, dat het gen alleen in post-natale weefsels tot expressie l<omt l n foetale
weefsels kan geen expressie worden aangetoond. Dit is in overeenstemming met de gedachte, dat IGF-I vooral belangrijk is in de post-natale ontwikkehng.
Stnictiiiir

en expressie

van het humane

IGF-II gen

Het IGF onderzoek, dat in het Laboratorium voor Fysiologische Chemie (onder leiding
van de auteur) en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (leiding prof.dr. J.L. van den Brande) te Utrecht plaats vindt, heeft de volledige structuur van het menselijke I G F - I I gen
aan het licht gebracht (Fig. 3). Het gen is gelegen op het menselijke chromosoom 11,
heel dicht bij het insuline gen. Het gen omvat ongeveer 30.000 baseparen en bestaat uit
acht verschillende exons. Het interessante van dit gen is, dat het beschikt over drie verschillende promotoren, P l , P2 en P3 genaamd, die op een weefsel-specifieke en ontwikkelingsafhankelijke wijze tot expressie komen. I n het algemeen wordt in foetale weefsels
de sterkste expressie waargenomen, hetgeen in overeenstemming is met de hypothese,
dat IGF-11 een belangrijke rol speelt in de foetale ontwikkeling.
In de foetale fase is in een groot aantal weefsels promotor P l inactief en vindt de
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Fig. 3. Humane IGF-II gen (boven) en de daarvan afgeleide inRNA's (onder). De verschillende in het gen aanwezige exons zijn genummerd. Links van het IGF-II gen wordt
het insuline-gen aangetroffen.
De plaatsen van de drie promotoren
PI. P2 en P3 zijn
met pijlen aangeduid. De sterretjes geven tnogelijke stopplaatsen van de transcriptie aan.
Het meest voorkomende
mRNA dat door voortijdige terminatie tot stand komt is 2,2
kb lang en loopt van P2 tot de eerste lerminatieplaats.
Het ondeiste deel toont de structuur van de versclüllende IGF-II mRNA 's, die door gebrtiikmaking
van het laatste terininatiesignaal kunnen ontstaan. De gedeelten van de inRNA's, die in eiwh vertaald worden, zijn in zwart
aangegeven.
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transcriptie voornamelijk plaats vanaf promotor P2 en in geringere mate van P3. De geproduceerde m R N A ' s bestaan resp uit de exons 4, 5, 6 en 7 (totale lengte 6.000 basen
of 6 kilobasen (kb) of uit de exons 4B, 5, 6 en 7 (totale lengte 4,8 kb). De informatie
voor de I G F - I l precursor is gelegen op de exons 5, 6 en 7. Soms stopt de transcriptie
voortijdig in exon 7, waardoor een korter m R N A ontstaat (2,2 kb). Na de geboorte gaat
het gebruik van de promotoren P2 en P3 in een aantal weefsels door, doch in andere
wordt de I G F - I I transcriptie volledig afgesloten.
Een zeer bijzondere situatie doet zich voor in de lever, waar in de foetale fase de proluotoren worden gebruikt, terwijl in de post-natale fase deze niet meer actief zijn en een
nieuwe promotor P l wordt gebruikt. Het met P l corresponderende m R N A bestaat uit
de exons 1, 2, 3, 5, 6 en 7 (lengte 5,3 kb). Het alternatief gebruik van promotoren in
de lever suggereert, dat dit orgaan in alle ontwikkeUngsstadia I G F - I I moet synthedseren
en dat het gen is aangepast aan veranderingen in het patroon van regulatiefactoren, die
optreden tijdens de ontwikkeling van foetus tot volwassen mens.
Zeer recentelijk werd door ons ontdekt, dat het I G F - I I gen niet alleen aanleiding geeft
tot de productie van mRNA's die coderen voor de I G F - I I precursor, maar ook tot de
vorming van een 1,8 kb lang m R N A , dat alleen informatie bevat uit het zgn. nietvertaalde deel van exon 7. Aangetoond kon worden dat dit m R N A codeert voor een klein eiwit,
dat geen overeenkomst vertoont met I G F - I I , maar wellicht toch een rol speelt bij de fysiologie van I G F - I I .
Kanikterisering

van de IGF-II

promotoren

Om meer inzicht te verkrijgen in de regulatie van expressie van het I G F - I I gen is het belangrijk om in detail de structuur en eigenschappen van de verschillende I G F - I I promotoren te kennen. Een eerste analyse vond plaats door de verschillende I G F - I I promotoren vóór een zgn. "reporter" gen te zetten. Dit is een gen, waarvan de expressie gemakkelijkgemeten kan worden. Een veel gebruikt gen is het bacteriële chloramfenicol acetyltransferase gen, afgekort GAT. Expressie van dit gen in een bacterie maakt de bacterie
ongevoelig voor het antibioticum chloramfenicol. De activiteit van het G A T enzym kan
relatief gemakkelijk worden bepaald en is een goede maat voor de activiteit van de gebruikte promotor. Er werden verschillende D N A moleculen geconstrueerd, waarin behalve het G A T gen ook de verschillende I G F - I I promotoren aanwezig waren. Daarnaast
werden D N A ' s geconstrueerd waarin slechts delen van de drie promotoren aanwezig waren. De verschillende konstrukten werden vervolgens in allerlei menselijke cellijnen ge-
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Fig. 4. Sclteinatisclte structuur van een eukaryotisclte promotor. Spl, CAA T en TA TA
geven gebieden aan die door bepaalde regulerende transcriptiesignalen
herkend
worden
en door deze factoren gebonden
worden.
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bracht en na drie dagen werd onderzocht hoeveel C A T in de cellen aanwezig was. De
meest interessante cellijnen bleken HepG2 en Hep3B te zijn. Deze cellijnen zijn afkomstig van menselijke levertumoren (hepatomen) en vertonen een verschiUend vermogen
om de drie promotoren te activeren. De activiteit van P l , P2 en P3 werd vergeleken met
de activiteit van de Rous sarcoma virus promotor. Deze promotor heeft een constante
sterke activiteit in een groot aantal geteste cellijnen. We zuhen nu achtereenvolgens de
structuur en activiteit van de drie promotoren bespreken. Voordat we dit doen is het
goed om enkele algemene kenmerken van menselijke promotoren aan te geven. In de
meeste promotoren zijn namelijk een aantal gemeenschappehjke motieven te ontdekken
(Fig. 4). De meeste promotoren bezitten ongeveer 30 basen voor de startplaats van de
transcriptie een zgn T A T A box. Dit is een volgorde van 6-8 basen, die uitsluitend uit
A(denines) en T(hymines) bestaan, twee van de vier bouwstenen, waaruit D N A is opgebouwd. Dit motief helpt het R N A polymerase om op de juiste plaats met transcriptie
te beginnen. Daarnaast kennen we zgn. C A A T en Spl motieven. Dit zijn korte basevolgorden, waaraan bepaalde transcriptiefactoren gebonden kunnen worden. Na binding
stimuleren deze factoren de activiteit van de betreffende promotor.
Promotor

Pl

Analyse van de structuur van promotor P l heeft aan het licht gebracht dat deze promotor geen klassieke promotor-motieven bezit, zoals een T A T A of een C A A T box. Het
bleek in het begin heel moeilijk te zijn om promotor-activiteit van P l aan te tonen. Pas
toen de cellijn Hep3B werd gebruikt bleek P l in staat te zijn de expressie van het C A T
gen te stimuleren. Zeer interessant was de waarneming, dat, indien het fragment, dat de
volledige P l promotor bevat (een gebied van 960 bassen vóór de startplaats van de transcriptie), werd ingekort tot een fragment, dat slechts een gebied van 260 bassen vóór de
transcriptie-startplaats bevatte, het nieuwe konstrukt in alle cellen actief bleek te zijn.
Verdere inkorting leidde tot volledig verlies van de promotor activiteit. Deze proeven
maakten duidelijk, dat het gebied tussen 960 en 260 bassen vóór de startplaats van transcriptie een remmende invloed heeft op de transcriptie in vrijwel alle geteste cellijnen, behalve in Hep3B cellen. Kennelijk bevat alleen deze cellijn de vereist factoren om de remmende invloed van dit gebied op te heffen.
Om meer in detail vast te stellen welke delen van promotor P l transcriptiefactoren
kunnen binden, werd een promotorfragment aan één uiteinde radioactief gemerkt en
hierna geïncubeerd met extracten van humane cellen. Als in de extracten eiwitten aanwezig zijn, die specifiek kunnen binden aan het promotor gebied, dan treedt tijdens de incubatie associatie van deze eiwitten op met bepaalde delen van het promotorgebied.
Door vervolgens het eiwit-DNA complex zeer partieel te knippen met een D N A spUtsend
enzym ontstaan brokstukken van verschillende lengte, die door middel van gelelectroforese op grootte gescheiden kunnen worden. De plaats van de verschillende radioactieve splitsingsproducten in de gel kan met behulp van autoradiografie zichtbaar worden gemaakt. De splitsingsproducten van D N A zonder eiwit zullen een regelmatig ladderpatroon vertonen. Indien echter D N A wordt gesphtst, dat op bepaalde plaatsen bedekt is met eiwit, dan zal op deze plaatsen het D N A splitsende enzym niet kunnen werken. Bij de electroforetische scheiding van de splitsingsproducten zullen dan bepaalde
lengtes niet aanwezig zijn, m.a.w. het regelmatige patroon van sphtsingsproducten is
hier en daar onderbroken. Men spreekt wel van een zgn "footprint analyse", omdat in
het patroon open gaten aanwezig zijn corresponderend met die plaatsen op het D N A
waar eiwitten gebonden hebben (Fig. 5).
Door deze techniek toe te passen op promotor P l kon worden vastgesteld, dat in deze
promotor een gebied van 11 basen aanwezig is, dat als bindingsplaats voor een bepaald
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Fig. 5. Footprint analyse van promotor Pl. Fen fragment van Pl werd aan één kant radioactief gemerkt en geïncubeerd met eiwitfracties uit liumane celkernen. De fracties waren afkomstig van een zuivering over een dubbelstrengige
(DS) DNA-cellulose
kolom.
Na partiële splitsing werden de radioactieve brokstukken
op lengte gescheiden
m.b.v.
eiectroforese. Met de fracties 14-17 ontstaan gaten in het patroon tussen posities -38 en
-64 t.o. V. de startplaats van transcriptie (cap). Dit wijst erop dat een onbekend eiwit ( X I )
op deze plaats gebonden wordt. Er is ook een zwakke footprint X2 aanwezig. C is DNA
zonder eiwit en G + A is een
referentiemengsel.
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eiwit fungeert. De betreffende basevolgorde vertoont grote overeenkomst met een gebied
in de promotor van de epidermale groeifactor receptor (EGFR), dat een specifieke transcriptiefactor bindt, ETF (epidermale groeifactor transcriptiefactor) genaamd. Het is dus
aannemelijk, dat ETF niet alleen een rol speelt bij de regulatie van de EGFR expressie,
maar ook bij de regulatie van de I G F - I I productie.
Promotoren P2 en P3
De promotoren P2 en P3 verschillen structureel aanzienlijk van P l . In tegenstelling tot
P l bevatten P2 en P3 wel een T A T A box en een Spl herkennings-volgorde, terwijl promotor P2 ook nog over een C A A T box beschikt. Deze promotoren lijken dus veel meer
op klassieke menselijke promotoren. Beide promotoren blijken, indien gekoppeld aan
het GAT gen, in vele cellen tot expressie te komen, hoewel de hoogte van het expressieniveau van cellijn tot cellijn verschilt. Indien beide promotoren worden ingekort, treedt
een geleidelijke daling in het transcriptie-stimulerend vermogen op. B i j promotor P2 is
aangetoond, dat alleen reeds de verwijdering van de C A A T box een sterke daling van
de promotor activiteit tot gevolg heeft. Ook bij deze promotoren is met behulp van de
footprint analyse onderzocht of er eiwitten in celextracten aanwezig zijn, die specifiek
binden aan bepaalde basevolgorden. Zo werden eiwitten gevonden die aan de T A T A box
en aan de C A A T box bonden. Van deze eiwitten is bekend dat ze een stimulerende invloed hebben op de transcriptie. Daarnaast werden ook enkele nieuwe D N A bindende
eiwitten ontdekt. Hoewel w i j nog geen volledig overzicht hebben over alle eiwitten, die
aan de I G F - I I promotoren binden, toch is te verwachten, dat w i j langs de zo juist beschreven experimentele weg zullen ontdekken welke factoren betrokken zijn b i j de regulatie van de expressie van de IGF genen in verschillende ontwikkelingsstadia en in verschillende weefsels en welke rol zij daarbij spelen.
Regulatie van cle IGF expressie
De hierboven beschreven resuhaten hebben ons geleerd dat regulatie van de I G F expressie op een aantal verschillende niveau's kan plaatsvinden:
—Alternatief gebruik van promotoren. Het I G F - I I gen beschikt over drie promotoren,
die op een weefsel-specifieke en ontwikkeling-afhankelijke wijze tot expressie komen.
Onze kennis over het humane IGF-I gen is nog onvoldoende om vast te stellen o f ook
dit gen over meer dan één promotor beschikt. Wel is aannemelijk gemaakt dat dit het
geval is voor het overeenkomstige ratte-gen. Een consequentie van het gebruik van meer
promotoren is, dat de corresponderende mRNA's verschillende eerste exons bezitten. De
structuur van een eerste exon kan van grote invloed zijn op de efficiëntie van de vertaalbaarheid van deze mRNA's. Kortom, gebruik van alternatieve promotoren biedt verschillende mogelijkheden om de expressie van I G F genen te reguleren.
—Alternatief gebruik van transcriptie terminatie-signalen. Dit geeft aanleiding tot de
productie van m R N A ' s met onvertaalde gebieden van verschülende lengte. De structuur
van deze onvertaalde gebieden kan van invloed zijn op de stabiliteit van de m R N A ' s en
ook op de vertaalbaarheid. Dit fenomeen is zowel waargenomen bij IGF-I als b i j I G F - I I .
—Alternatief gebruik van coderende exons. Voor het IGF-I gen is aangetoond, dat er
twee IGF-I precursors kunnen worden gesynthetiseerd, die verschillen in hun structuur.
Voor het I G F - I l gen is alternatief gebruik van coderende exons nog niet aangetoond. De
betekenis van dit verschijnsel is nog niet duidelijk. Het is mogelijk, dat de verschillende
precursorvormen afwijken in hun biologische activiteit.
—Proteolytische processing. Zowel voor IGF-I als I G F - I l is aangetoond, dat zij als grote
precursors worden gesynthetiseerd. Om de rijpe groeifactoren te verkrijgen is het noodzakelijk dat de precursors gecontroleerd worden afgebroken. Dit betekent opnieuw een
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mogelijklieid om de hoeveelheden van IGF-I en - I I in het lichaam nauwkeurig te reguleren.
De VI aag rijst waarom de IGF genen over zoveel mogelijkheden tot regulatie van de
genexpressie beschikken. Op dit punt moet worden opgemerkt dat het onderzoek naar
het werkingsmechanisme van IGF's heeft aangetoond, dat waarschijnlijk niet één specifiek werkingsmechanisme operationeel is maar meerdere mechanismen in het spel zijn.
Lange tijd is aangenomen dat IGF's in het serum worden uitgescheiden en hun werking
vertonen ver verwijderd van de plaats van productie {endocrien mechanisme). De laatste
tijd zijn er steeds meer aanwijzingen gekomen dat IGF's ook over korte afstand hun werking kunnen uitoefenen, bijv. doordat de ene cel IGF's uitscheidt en naburige cellen de
IGF's binden en hierdoor tot celdeling worden gestimuleerd (paracrien mechanisme).
Het kan niet worden uitgesloten dat bepaalde IGF's producerende cellen door de eigen
IGF's geactiveerd worden (autocrien mechanisme). De bovengenoemde veelheid van potentiële reguladeniveau's is in overeenstemming met paracriene en autocriene werkingsmechanismen. Deze werkingsmechanismen vereisen namelijk dat in verschillende
celtypen onder verschillende omstandigheden toch nauwkeurige regulatie van de IGF expressie mogelijk is. Dit wordt vergemakkelijkt als de regulatie op vele niveau's kan
plaats vinden. Verder onderzoek is noodzakelijk om de regulatie van de I G F - I en - I I expressie volledig te verstaan. Toch kan nu reeds in zijn algemeenheid gesteld worden, dat
verschuivingen in de groep der transcriptiefactoren tijdens de ontwikkehng een grote rol
spelen bij de expressie van groeifactoren en daarmee op de regulatie van de groei.

Expressie van IGF's in tumoren.
Tot nu toe hebben wij alleen de rol van IGF's tijdens de normale celvermeerdering in
beschouwing genomen, waarbij de bovengenoemde regulatie-mechanismen op een uitgebalanceerde wijze operationeel moeten zijn. Storingen in de regulade zullen kunnen leiden tot ontregehng van de groei. In dit verband is het vermeldenswaard, dat men in verschillende tumoren een verhoogde IGF expressie heeft waargenomen. V^'ij hebben onderzoek gedaan naar de IGF-I en - I I expressie in tumoren van de uterus, n l . goedaardige
leiomyomen en kwaadaardige leiomyosarcomen. Het bleek dat in beide typen tumoren
verhoogde niveau's van IGF-I en - I I m R N A konden worden aangetoond. Het is natuurlijk zeer aantrekkelijk te veronderstellen dat verhoogde IGF-niveau's een rol spelen b i j
de ontregelde groei van deze tumoren. Interessant hierbij is de waarneming, dat in tumoren van de volwassen lever de I G F - I l expressie niet meer gecontroleerd wordt door de
volwassen-lever promotor P l , maar onder de regulatie is komen te staan van de foetale
promotoren P2 en P3. Dit is in overeenstemming met het beeld, dat in veel tumoren van
gedifferentieerde organen een verschuiving optreedt van een volwassen naar een foetaal
expressiepatroon. Voor bepaalde longtumoren is aangetoond, dat hun groei afhankelijk
is van zelf geproduceerde IGF's. Het is waarschijnlijk dat dit een veel verbreid fenomeen
is.
Perspectieven
Het zal duidelijk zijn dat in een korte t i j d ons inzicht in de moleculaire biologie van
insuline-achtige groeifactoren sterk is toegenomen. De weg staat nu open om in detail
de regulatie van expressie van deze genen te bestuderen, en daarmee meer inzicht te verwerven in de regulatie van de groei. Dit is van belang voor de diagnose en behandeling
van bepaalde groeistoornissen en ontregelde groei (tumoren). Ons inzicht in de genstructuur van de IGF's heeft verder de weg geopend naar de biotechnologische productie van
IGF's. Tot nu toe waren deze verbindingen slechts in zeer geringe hoeveelheden beschik-
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baar, hetgeen onderzoek naar hun functies zeer heeft bemoeihjkt. Dankzij de nieuwe
synthese-methoden zuUen de hoeveelheden binnenkort geen probleem meer zijn en zal
het functie-onderzoek aan deze verbindingen kunnen toenemen. Tevens komen medische toepassmgen in het vizier, zoals de behandehng van groeistoornissen, verkorting
van de herstelfase na malnutritie en behandehng van spierverval op oudere leeftijd.
Verantwoording
De uit het laboratorium van de auteur vermelde onderzoekresultaten werden verkregen
door Dr. M . Jansen, Dr. P. Hohhuizen, Dr. J . W . M . Höppener, Dr. P . H . M . Steenbergh, Dr. M . A . van D i j k , mw. A . M . C . B . Koonen-Reemst en dhr. F . M . A . van Schaik.
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H E T VREEMDE V A N DE Q U A N T U M M E C H A N I C A
door
J. Hilgevoord
Fysici zijn er sinds Galileï en Newton aan gewend dat ze door nieuwe ontwikkelingen
in hun wetenschap gedwongen kunnen worden hun k i j k op de fysische werkelijkheid ingrijpend te veranderen. De aarde was niet het middelpunt van het universum, en zelfs
niet van het zonnestelsel. De zon bleek een onbetekenend doorsnee sterretje te zijn ergens aan de rand van ons melkwegstelsel, dat zelf weer een doorsnee stelsel is onder miljarden andere. De ruimtevaart het voor het eerst echt zien, wat Newton al wist, namelijk
dat voor beweging geen kracht nodig is, dat kunstmanen geen aandrijving nodig hebben
om jarenlang om de aarde te kunnen draaien. De relativiteitstheorie dwong ons te aanvaarden dat ruimte en tijd onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, dat tweeUngen niet
even oud blijven en dat elektromagnetische golven geen medium nodig hebben om zich
voort te platen. De quantumtheorie, tenslotte, brak niet alleen met een van de dierbaarste principes van de natuurwetenschap, de wet van oorzaak en gevolg, voor individuele processen op (sub)-atomaire schaal, maar had ook ingrijpende gevolgen voor onze
visie op de structuur van de werkelijkheid.
A l deze revolutionaire veranderingen van inzicht werden ook in de fysica niet zo maar
geaccepteerd. Einstein kreeg de Nobelprijs in 1921 niet voor de reladviteitstheorie! (De
speciale relativiteitstheorie is van 1905, de algemene van 1915.) En in het bijzonder over
de quantumtheorie is een hevige strijd gestreden die ook onder fysici nog steeds niet
voorbij is, en die het eigenlijke onderwerp is van deze lezing. Maar de fysici hebben geleerd dat je in de natuurkunde meer moet vertrouwen op de consistentie van de formules
en op hun overeenstemming met de experimentele gegevens, dan op je voorstellingsvermogen. Niemand kan zich echt voorstellen hoe elektromagnetische golven zich door het
niets voortplanten, maar dat was geen hinderpaal voor de ontwikkeUng van een adequate theorie van deze golven, of voor de ontwikkeling van de taUoze toepassingen die ons
leven zo sterk beheersen. Fysica is vaak meer een kwestie van aanvaarden dan van begrijpen, hoezeer de wens om te begrijpen ook de aanleiding mag zijn geweest tot het onderzoek. Tenslotte is begrijpen altijd relatief t.o.v. datgene wat je al begrepen hebt of als
begrepen hebt aanvaard.
Hoewel de natuurkundige dus geleerd heeft de eisen van het voorstelUngsvermogen
met de nodige soepelheid tegemoet te treden, stelt de quantummechanica hem op dit
punt toch voor problemen die alle voorgaande verre overtreffen. I n feite gaat het hier
om onze visie op wat natuurkunde is, en omdat Einstein, zoals we zullen zien, wilde vasthouden aan zijn visie op wat natuurlunde is, heeft h i j zich tot het eind van zijn leven
verzet tegen de gangbare interpretatie van de quantumtheorie, hoewel hij daar naar eigen
zeggen meer over heeft nagedacht dan over wat dan ook, de relativiteitstheorie inbegrepen.
Het quantum deed zijn intrede in de natuurkunde in 1900 in het werk van Max Planck.
Planck hield zich bezig met het probleem van de uitwisseling van energie tussen materie
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en elektromagnetische straling ( " l i c h t " ) . De hoeveelheid energie die een lichaam uitzendt in de vorm van strahng neemt toe als de temperatuur van het lichaam hoger wordt.
Maar niet alleen de hoeveelheid straling verandert, ook de kleur van de straling (d.w.z.
de verdeling over de verschillende frequenties) verandert, zoals iedereen weet. Dit bekende feit stelde de klassieke natuurkunde niettemin voor een onoplosbaar probleem. I n een
poging om dit probleem te analyseren onderstelde Planck als voorlopige hypothese dat
de uitwissehng van energie tussen materie en strahng gequantiseerd is, d.w.z. altijd een
geheel aantal quanta bedraagt. Voor strahng met frequende v is de grootte van deze
energiequanta hv, waarin h de constante van Planck is. De uitgewisselde energie bedraagt dus minstens één heel quantum. Deze onderstelhng betekende een radicale breuk
met de klassieke fysica waarin alle processen continu verlopen. Voor Planck ging het dan
ook in eerste instande om een tijdelijke onderstelling die h i j nodig had om bepaalde berekeningen te kunnen doen, maar die hij aan het eind weer kwijt wilde. Maar "de nat u u r " besliste anders. Plancks eindresultaat, berekend met quanta ter grootte \iv, bleek
schitterend in overeenstemming te zijn met de vele experimentele gegevens die voorhanden waren. Het quantum kón niet uit de theorie worden verwijderd!
In 1913 lanceerde Bohr zijn beroemde atoommodel. Dit model bouwde voort op het
idee van de quanta. Het stelt het atoom voor als een klein planetenstelsel: er is een zware
kern waaromheen de lichte elektronen banen beschrijven. Het verschil met het klassieke
planetenstelsel is echter dat de elektronen zich slechts i n bepaalde discrete banen kunnen
bevinden. Elektronen kunnen van de ene baan naar de andere "springen"; daarbij
wordt een quantum elektromagnetische straling uitgezonden of opgenomen; de grootte
van het quantum is gelijk aan het energieverschil tussen de banen. De theorie zegt alleen
iets over de begintoestand en de eindtoestand van het elektron maar beschrijft niet wat
er gebeurt tijdens de quantumsprong.
Ook hier zien we weer een radicale breuk met de klassieke theorie die alle processen
beschrijft als een continu verlopend gebeuren. Op deze eigenschap berust de mogelijkheid van een causale beschrijving. I n het atoommodel van Bohr gaat deze mogelijkheid
verloren. Ook in dit geval nam men aan dat dit een tijdelijk mankement was van het model dat in een vollediger theorie zou worden hersteld.
Intussen waren er ook ontwikkehngen aan een ander front. Einstein was een van de
eersten die het idee van de strahngsquanta volstrekt serieus nam, veel serieuzer dan
Planck zelf. Terwijl Planck meende dat de breuk met de klassieke fysica die het discrete
quantum teweeg had gebracht hersteld diende te worden, legde Einstein juist de nadruk
op het discrete karakter: h i j kwam steeds meer tot de overtuiging dat het stralingsquantum een soort deeltje was, een in een klein ruimtegebied gelokahseerde hoeveelheid energie en impuls. I n deze overtuiging stond hij echter vrijwel alleen. Immers, hoe kon straling, die een frequentie en een golflengte heeft, tegelijk een deeltjeskarakter hebben. Een
deeltje is per definitie sterk gelokahseerd in ruimte en t i j d , terwijl golflengte en frequentie voor hun definitie juist uitgebreidheid in ruimte en in t i j d veronderstellen. Tussen
deeltjeskarakter en golfkarakter bestaat een logische tegenstrijdigheid. I n de brief van
1913 waarin Einstein wordt voorgedragen als hd van de Preussische Akademie en waarvan Planck en Nernst de voornaamste ondertekenaars waren, staat dan ook: "Samenvattend kan men zeggen dat er nauwelijks een natuurkundig probleem is waaraan
Einstein geen opmerkelijke bijdrage heeft geleverd. Dat hij daarbij soms zijn doel heeft
gemist, zoals in z i j n hypothese van het lichtquantum, moet men hem niet al te zeer kwal i j k nemen, want het is niet mogelijk werkelijk nieuwe ideeën in te voeren zonder risico's
te nemen."
Maar ook nu werd anders beshst. I n 1923 vond Compton dat als hcht van een zeer
korte golflengte op elektronen valt, de lichtquanta zich gedragen alsof het deeltjes zijn.
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Het proces van de botsing tussen licht en elektronen volgt precies dezelfde botsingswetten als gelden bij een botsing tussen deeltjes. Het deeltjeskarakter van straling was hiermee onomstoteUjk vastgesteld. Het strahngsquantum kreeg de naam " f o t o n " .
De paradox van de logische tegenstrijdigheid tussen golf- en deeltjeskarakter werd hierdoor des te meer acuut. Het probleem wordt het best geïllustreerd door het beroemde
experiment met de dubbele spleet. Licht valt op een scherm waarin twee smalle evenwijdige spleten zitten. Wegens het golfkarakter van het hcht breidt dit zich uit in de ruimte
achter de spleten (de zgn. buiging van het licht). Als de spleten dicht bij elkaar zijn zullen
de golven die door beide spleten gaan in de ruimte achter het scherm door elkaar heen
lopen. Daarbij zullen ze met elkaar interfereren: waar de golven in fase zijn, d.w.z. tegelijk omhoog of omlaag bewegen, zullen ze elkaar versterken, daar waar ze in tegenfase
zijn zullen ze elkaar verzwakken of zelfs helemaal uitdoven. Dat dit inderdaad gebeurt
kan zichtbaar worden gemaakt door achter het scherm een fotografische plaat te zetten.
Bij ontwikkeling daarvan ziet men een patroon van donkere en lichte evenwijdige strepen, een zgn. interferentiepatroon. Deze afwisseling van donkere en hchte strepen is precies wat men op grond van het golfkarakter van het licht zou verwachten; in feite kan
men uit de afstand tussen de strepen de golflengte van het licht berekenen.
Het optreden van het interferentieverschijnsel is karakteristiek voor golven en het
werd altijd beschouwd als het waterdichte bewijs voor het golfkarakter van hcht. Als
men echter het hcht zeer zwak maakt en de fotografische plaat nauwkeurig bekijkt, dan
ziet men dat het interferentiepatroon tijdens de behchting wordt opgebouwd uit kleine
puntjes. Deze verschijnen schijnbaar op willekeurige plaatsen, maar naarmate er steeds
meer komen ziet men dat ze samen het interferentiepatroon, het patroon van donkere
en hchte strepen, opbouwen. Dat betekent dat het licht zich in zijn wisselwerking met
de fotografische plaat gedraagt alsof het bestond uit een zwerm deeltjes. Maar de plaatsen op de fotografische plaat waar deze deeltjes terechtkomen volgen uit het interferentieverschijnsel, het verschijnsel dat karakteristiek is voor golven.
Stel nu dat men het hcht zo zwak maakt dat de puntjes op de fotografische plaat één
voor één verschijnen. In het deeltjesbeeld van het licht betekent dit dat de lichtdeeltjes
het apparaat één voor één binnenkomen en het scherm door een van de twee spleten passeren. Een deeltje dat door de ene spleet gaat merkt niets van de andere spleet, deze zou
er net zo goed niet kunnen zijn voor wat dat ene deeltje betreft. Maar de plaats op de
fotografische plaats waar dat ene deeltjes terechtkomt hangt niettemin essentieel af van
het al of niet open zijn van de andere spleet. In een deeltjesbeeld van het verschijnsel
moeten de deeltjes precies evenveel merken van de spleet waar ze doorheengaan als van
de spleet waar ze niel doorheengaan. Aan de andere kant moet in een golfbeeld van het
verschijnsel de golf zich instantaan in een punt samentrekken als h i j de fotografische
plaat ontmoet om rekenschap te geven van het feit dat het beeld uit puntjes bestaat. Beide beelden, het golfbeeld en het deeltjesbeeld, komen in strijd met alle in de fysica gebruikelijke ideeën over het tot stand komen van verschijnselen.
Als om de zaak nog erger te maken opperde Louis de Broglie in 1923 het idee dat niet
alleen lichtgolven zich als deeltjes kunnen gedragen, maar dat omgekeerd bonafide deeltjes zoals elektronen en protonen een golfkarakter kunnen vertonen. Dat dit mderdaad
zo is werd in 1927 experimenteel aangetoond door Davisson en Germer die lieten zien
dat elektronen, net als licht, buigingsverschijnselen vertonen. Dat betekent dat men het
dubbele spleetexperiment ook kan doen met elektronen i.p.v. met licht. En dat is inderdaad het geval. En hetzelfde geldt in principe ook voor alle andere elementaire deeltjes.
Met neutronen, deeltjes die twee duizend keer zo zwaar zijn als elektronen, heeft men
recentelijk inderdaad de omstandigheid kunnen realiseren dat de deeltjes één voor één
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door het apparaat gaan. Ook dan treedt het interferentieverschijnsel op. Het is alsof
ieder deeltje door beide spleten gaat en met zichzelf interfereert.
De ideeën van de Broghe werden door Einstein als eerste (alweer) gunstig ontvangen
ver voordat ze experimenteel bevestigd waren, en ook Schrödinger was enthousiast. Het
inspireerde hem tot het opstellen van de golfmechanica (1926) die in de huidige quantumtheorie een hoofdrol speelt. Schrödinger hoopte er echter mee aan te tonen dat er
in feite alleen maar golven zijn en geen deeltjes. Een dergelijke interpretatie bleek echter
niet houdbaar, de duahteit tussen golven en deeltjes werd, zeer tot verdriet van Schrödinger, door de golfmechanica niet opgeheven. Nadat hij dit had ingezien heeft Schrödinger
zich met de verdere ontwikkeling van de quantumtheorie niet serieus meer bemoeid.
Onafhankelijk van deze ontwikkeling had Heisenberg in 1925 op miraculeuse wijze
een abstract formaUsme gevonden waarmee de quantumverschijnselen zeer goed konden
worden beschreven. Dit formahsme bleek later equivalent te zijn met de golfmechanica
van Schrödinger als deze op de juiste wijze wordt geïnterpreteerd. Aangevuld met enkele
generahsaties is dit nog steeds het formalisme waarop de huidige quantumtheorie is gebaseerd. In meer dan zestig jaar van vaak stormachtige ontwikkelingen heeft deze quantummechanica zich ontpopt als een betrouwbare en buitengewoon vruchtbare theorie die
antwoorden geeft op fundamentele vragen die in de klassieke fysica onoplosbaar zijn,
en die aan de basis staat van talloze moderne toepassingen.
Maar hoe Wordt in deze theorie de paradox opgelost van de golven en de deeltjes? Om
dat te kunnen bespreken moet ik iets meer zeggen over de structuur van de quantumtheorie. De quantumtheorie is een inherent statistische theorie. De theorie zegt niet wat de
plaats van een object is, maar geeft slechts de waarschijnlijkheid om hiervoor een zekere
waarde te vinden. De theorie geeft dus kansverdehngen over de mogelijke waarden van
fysische grootheden zoals plaats, snelheid, energie, etc.
Er blijken nu toestanden te bestaan waarin de waarschijnhjkheidsverdeling van de
plaats zeer scherp geconcentreerd is om een bepaalde positie, zodat het praktisch zeker
is om het object op die plaats aan te treffen. Evenzo zijn er toestanden waarin de kansverdehng van de snelheid zeer scherp geconcentreerd is om een bepaalde waarde, zodat
het praktisch zeker is om bij een meting van de snelheid deze waarde te vinden. De theorie is echter zo dat er géén toestanden bestaan waarin de kansverdehng voor zowel de
plaats als de snelheid van een object scherp geconcenteerd is. Hoe scherper geconcentreerd de kansverdeling van de plaats is, hoe minder scherp geconcentreerd die van de
snelheid is, en omgekeerd. Dat betekent dat het klassieke concept van de " b a a n " van
een deeltje in de quantummechanica niet bestaat. Immers, een baan imphceert precieze
waarden van plaats èn snelheid, en er zijn in de quantummechanica geen toestanden die
aan een object precieze waarden van plaats en snelheid toekennen.
De golf-deeltjes paradox wordt in de quantummechanica dus als volgt opgelost: er zijn
noch golven, noch deeltjes, d.w.z. er zijn geen golven of deeltjes in de gebruikelijke zin
van de klassieke natuurkunde. De golf wordt een abstract symbool dat de toestand van
het object weergeeft in de vorm van kansverdelingen voor alle fysische grootheden. En
de "deeltjes" worden objecten die niet tegelijk een plaats en een snelheid hebben; ze hebben geen banen. Dus het beeld van een deeltje dat in het dubbele spleetexperiment door
een van de spleten gaat op zijn weg naar de fotografische plaat is eenvoudig verkeerd.
Het klassieke deeltjesbeeld en het klassieke golfbeeld zijn niet toegestaan in de quantummechanica.
Hoe moeten we dit interpreteren? We zagen dat er in de quantummechanica geen
toestanden zijn waarin de plaats en de snelheid van een object beide scherp bepaald zijn.
Maar impliceert het feit dat zulke toestanden in de qiiantunvnecluinica
niet bestaan dat
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ze ook überhaupt niet bestaan, of moeten we alleen maar concluderen dat de quantummechanica op dit punt onvolledig is? Tot dit laatste standpunt neigde Einstein, en op
zeer goed gronden, zoals we nog zullen zien. Aan de andere kant betoogde Bohr dat de
waarschijnlijkheden in de quantummechanica een inherent karakter hebben en dat ze
daarom in principe niet kunnen worden weggewerkt. Bohr gaf hiervoor de volgende argumentatie. Als we de plaats of de snelheid of welke fysische grootheid dan ook van een
object willen meten dan moeten we het object in wisselwerking brengen met een of ander
meetapparaat. Deze wisselwerking zal het object altijd enigszins verstoren. In de klassieke fysica kan deze verstoring in principe willekeurig klein worden gemaakt. Maar in de
quantummechanica omvat iedere wisselwerking, zoals we gezien hebben, tenminste één
quantum; de wisselwerking met het meetapparaat kan dus in principe niet willekeurig
klein worden gemaakt. Voor objecten zoals biljardballen, of zelfs bacteriën en cellen,
is deze verstoring verwaarloosbaar klein. Maar voor objecten als elektronen is dit niet
meer het geval. Willen we bijvoorbeeld de plaats van een elektron bepalen met een microscoop (dit is geen realistisch voorbeeld!) dan moeten we hcht op het elektron laten
vallen. De energie van de daarvoor benodigde hchtquanta is echter van dezelfde orde van
grootte als de energie van het elektron zelf (vergelijk het Comptoneffect), en het verstorende effect van de waarneming kan nu niet meer verwaarloosd worden.
In feite is de situatie nog ernstiger. Omdat het quantum ondeelbaar is, is de energie uitwisseling een discontinu proces dat niet causaal geanalyseerd kan worden. We kunnen
het effect van de storing dus niet berekenen, en we kunnen de storing dus ook niet in
rekening brengen. De uitkomst van de plaatsmeting aan het elektron krijgt hierdoor een
zekere onbepaaldheid die tot uitdrukking komt in het feit dat de quantummechanica
slechts kansuitspraken kan doen. De kansuitspraken berusten volgens Bohr niet op onze
onwetenheid met betrekking tot de "werkelijke" situade, zoals Einstein suggereerde,
maar op een principiële onweetbaarheid. Het ondeelbare quantum introduceert zo een
geheel nieuw element in de fysica. Statistische theorieën zijn ook in de klassieke natuurkunde welbekend. Het gaat dan echter om systemen die te ingewikkeld zijn voor een precieze beschrijving zoals veeldeeltjessystemen. Het statistische element drukt dan onze
onwetendheid uit over de precieze situatie. In feite geldt dit ook voor alle andere kansbeschouwingen in het dagelijkse leven. Maar de systemen die de quantummechanica beschouwt zijn juist niet ingewikkeld in de bovengenoemde zin, het zijn de elementaire
bouwstenen van de materie. Het statistisch element in de quantummechanica is een gevolg van de ondeelbaarheid van het quantum, het drukt onweetbaarheid uit en die kan
in principe niet worden opgeheven.
De consequende hiervan is dat men in de quantummechanica in het algemeen niet
meer kan spreken over de eigenschappen die een object heeft in isolatie. Zulke eigenschappen zijn principieel ontoegankelijk voor waarneming en mogen daarom niet worden beschouwd als elementen van de werkelijkheid. Deze laatsten worden volgens Bohr
gevormd door wat hij "fenomenen" noemt; dat zijn de resultaten van waarnemingen
aan een object onder precies bepaalde meetomstandigheden. Het feit dat in de quantummechanica geen gelijktijdige precieze waarden aan de plaats en de snelheid van een object worden toegekend correspondeert volgens Bohr met het feit dat de omstandigheden
die vereist zijn voor een plaatsmeting en de omstandigheden die nodig zijn voor een snelheidsmeting elkaar uitsluiten. Plaats en snelheid kunnen daardoor niet beide deel uitmaken van een en hetzelfde fenomeen. Het zijn complementaire elementen van de werkelijkheid. Over de plaats van een object kan men slechts zinvol spreken in de context van
een plaatswaarneming; over de snelheid kan men slechts zinvol spreken in de context van
een snelheidsmeting; maar deze contexten sluiten elkaar uit.
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We kunnen nu begrijpen hoe Bohr het dubbele spleetexperiment beziet. We beginnen
in dit geval met een situatie waarin de snelheid van de "deeltjes" goed bepaald is. Dientengevolgde is hun plaats niet scherp bepaald: beide spleten spelen dus een r o l . Vervolgens brengen we de "deeltjes" in wisselwerking met een fotografische plaat. Deze f u n geert als een plaatsmeetapparaat. De plaats van het object is nu scherp bepaald, maar
we kunnen dit gegeven niet extrapoleren naar het verleden en besluiten tot een baan van
het object door een van de spleten. Immers, de context in het verleden was niet die van
een plaatsmeting. Zou je dit veranderen en een meetapparaat bij de spleten zetten dat
de doorgang van een deeltje kan registreren, dan zou je geen interferentie meer vinden.
De werkelijkheid toont complementaire aspecten die elkaar enerzijds aanvullen maar anderzijds onderling strijdig zijn. Ze kunnen dus niet tegelijk zichtbaar worden gemaakt
en ze leveren samen geen totaal beeld op van een werkelijkheid "achter" de waarneming. De werkelijkheid kan volgens Bohr alleen beschreven worden in termen van de
eerder genoemde fenomenen.
Er is dus een zeer belangrijk verschil wat betreft de rol van het waarnemen in de klassieke
fysica en in de quantummechanica (althans in de interpretatie van Bohr). I n de klassieke
fysica dient de waarneming om de werkelijkheid te onthullen; de waarneming onthult
een werkelijkheid die zelf onafhankelijk is van het waarnemen. De klassieke natuurkunde gaat over een werkelijkheid die bestaat los van het waarnemen ervan. Het is dit aspect
van de klassieke natuurkunde waaraan we volgens Einstein te allen tijde moeten vasthouden. I n de quantummechanica daarentegen kan de werkelijkheid niet onafhankelijk
van de waarneming beschreven worden. De waarneming definieert de begrippen waarmee de werkelijkheid beschreven kan worden. De ondeelbare, onanalyseerbare elementen, in termen waarvan de werkelijkheid moet worden beschreven, zijn de "fenomenen", d.w.z. de resultaten van waarnemingen aan het object onder precies gespecificeerde experimentele omstandigheden.
We kunnen dit verschil in de rol van het waarnemen in de klassieke- en de quantumfysica
illustreren d.m.v. de volgende ingenieuze vergelijking, afkomstig van de fysicus J.A.
Wheeler. Er is een bekend gezelschapsspel waarbij iemand de kamer uit moet en de anderen een woord afspreken dat de ander moet raden door vragen te stellen waarop slechts
met j a , nee of betrekkelijk geantwoord mag worden. De vragensteller is b i j dit spel als
de natuurkundige Einstein die achter de werkelijkheid wil komen door experimenten te
doen. Door inteüigente vragen te stellen kan hij het woord vinden. Dit woord bestaat
echter onafhankelijk van wat hij vraagt, het bestaat ook als het hem niet lukt het woord
te vinden, het bestaat zelfs als h i j helemaal niet vraagt. Beschouw nu een andere versie
van dit spel. Hierbij wordt geen woord afgesproken. De vragensteller weet dit niet en
denkt met het normale spel te doen te hebben. De vragensteller richt zich tot een van
de aanwezigen en vraagt bijvoorbeeld "Is het groot?" De aangesprokene neemt nu pas
een woord in gedachten, bijvoorbeeld " o h f a n t " en antwoord " j a " . De vragensteller
richt zich vervolgens tot een tweede aanwezige en vraagt "Is het een dier?" De aangesprokene neemt op dat moment een woord in gedachten dat in overeenstemming is met
wat op de eerste vraag geantwoord werd, bijvoorbeeld " h u i s " . Een huis is inderdaad
groot. Op de aan hem gestelde vraag "Is het ene dier?" antwoordt hij dus nee. Zo gaat
het door. Iedere volgende moet een woord bedenken dat in overeenstemming is met alle
eerder gegeven vragen en antwoorden. De vragensteller in dit spel is als de natuurkundige van Bohr. H i j is op zoek naar een woord dat er nog niet is. Welke woord er uit zal
komen hangt af van de ondergevraagde, maar het hangt óók af van de vragensteller zelf
zowel van de soort vragen die hij steh als van het moment waarop hij het woord raadt!
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Tot op het moment van raden was het woord er nog niet. Alle aanwezigen hebben invloed op de uitkomst, maar wat er uit komt kan niemand van te voren zeggen. Het
woord werd pas het woord toen het werd uitgesproken.
In 1935 pubhceerden Einstein, Podolsky en Rosen een gedachtenexperiment waarmee ze
de interpretatie van Bohr meenden te kunnen weerleggen. Ze beschouwen twee deeltjes,
1 en 2, die aanvankelijk met elkaar in wisselwerking zijn geweest maar die zich daarna
zover van elkaar hebben verwijderd dat ze geen wisselwerking meer met elkaar hebben.
Stel dat ze zich in een toestand bevinden waarin de som van hun snelheden en hun onderlinge afstand beide scherp bepaald zijn. De quantummechanica laat zulke toestanden
toe. Uit een meting van de snelheid van deeltje 1 kunnen we dan met zekerheid voorspellen wat het resuhaat zal zijn van een meting van de snelheid van deeltje 2, daar immers
de som van de snelheden bekend is. Evenzo stelt de uitkomst van een meting van de
plaats van deeltje 1 ons in staat het resultaat van een meting van de plaats van deeltje
2 met zekerheid te voorspellen. Een meting aan deeltje 1 heeft echter geen enkele fysische
invloed op deeltje 2 dat zich immers op zeer grote afstand van deeltje 1 bevindt. Het is
dus mogelijk de snelheid van deeltje 2 met zekerheid te voorspellen zonder op enigerlei
wijze met dit deeltje in wisselwerking te treden. Maar dan moet deeltje 2 volgens
Einstein, Podolsky en Rosen deze snelheid hébben ook al zouden we hem niet meten,
en dat moet zelfs het geval zijn onafhankelijk van het al of niet meten van de snelheid
van deeltje 1, daar deze meting immers geen enkele invloed op deeltje 2 kan hebben. Uit
de strikte voorspelbaarheid van de uitkomst van de meting van de snelheid van deeltje
2, zonder dat men dit deeltje op enigerlei wijze beïnvloedt, concluderen de auteurs dus
dat die snelheid de gevonden waarde reeds moet hebben vóór de meting er van. Precies
dezelfde redenering geldt voor de plaats van deeltje 2; ook deze moet deeltje 2 al hebben
onafhankelijk van de meting ervan. De quantummechanica ontkent echter dat deeltjes
tegelijk een scherp bepaalde plaats en snelheid hebben. De quantummechanica lijkt hier
dus in strijd met zichzelf te komen.
De conclusie van de genoemde auteurs is dat de quantummechanica onvolledig is. Er
blijken immers in werkelijkheid situaties te bestaan, zoals in hun gedachtenexperiment,
waarin deeltjes scherp bepaalde snelheid en plaats hebben, terwijl zulke situaties in dè
quantummechanica niet voorkomen.
Merk op dat de redenering gebruik maakt van de quantummechanica zelf. Deze laat
namelijk toestanden toe waarin aan zekere grootheden van het totale systeem tegelijk
scherpe waarden kunnen worden toegekend; in dit geval zijn dit de totale snelheid en
de onderlinge positie. Via de plausibele onderstelhng dat objecten die geen wisselwerking
met elkaar hebben onafhanelijke eigenschappen hebben komen Einstein, Podolsky en
Rosen tot de conclusie dat de afzondeflijke
deeltjes tegelijk een scherp bepaalde plaats
èn snelheid moeten hebben, in tegenspraak met wat de quantummechanica hierover zegt.
Als men nu toch w i l volhouden dat de quantummechanica op dit punt correct is, dan
moet men blijkbaar de "plausibele" onderstelling laten vallen, namelijk de onderstelling
dat aan objecten die geen wisselwerking met elkaar hebben onafhankehjke eigenschappen kunnen worden toegekend. Dit is in strijd met elke fysische intuïtie, maar het is wel
wat Bohr doet in zijn antwoord aan EPR. Bohr merkt op dat van de snelheid van een
deeltje slechts zinvol kan worden gesproken binnen de context van een snelheidsmeting
en analoog voor de plaats. In het gedachten-experiment van EPR legt een meting aan
deeltje 1 volgens Bohr niet alleen de context vast voor deeltje 1 zelf maar ook voor deeltje 2, ook al hebben deze deeltjes geen wisselwerking met elkaar, In de context van een
snelheidsmeting aan deeltje 1 kan men dus tevens zinvol spreken over de snelheid van
deeltje 2, omdat deze in de gegeven quantumtoestand strikt met elkaar gecorreleerd zijn.
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Evenzo kan men binnen de context van een plaatsmeting aan deeltje 1 zinvol spreken
over de plaats van deeltje 1 en van deeltje 2. Maar omdat men niet tegelijk de plaats èn
de snelheid van deeltje 1 kan meten is er geen context waarin men zinvol kan spreken
over plaats èn snelheid van deeltje 1, en dit kan dus ook niet voor deeltje 2. Bohr zegt
dus dat de deeltjes weliswaar onafhankelijk van elkaar zijn in de zin dat ze geen fysische
wisselwerking met elkaar hebben, maar dat ze wel afhankelijk van elkaar zijn voor wat
betreft de eigenschappen die men zinvol (d.w.z. zonder contradictie) aan de afzonderlijke deeltjes kan toekennen.
Deze interpretatie is natuurlijk niet iets dat men zomaar vrij kan verzinnen. H i j is gebaseerd op het quantummechanische formalisme en probeert dat in meer alledaagse termen
uit te drukken. De zaak waar het in het formahsme om draait is dat in de quantummechanica toestanden voorkomen van samengestelde systemen (hier het systeem van de
twee deeltjes) waarin aan een grootheid van het totale systeem (hier de totale snelheid
en de onderlinge afstand van de deeltjes) een waarde kan worden toegekend terwijl dat
niet het geval is voor de corresponderende grootheden van de deelsystemen (hier de snelheden en posities van de afzonderlijke deeltjes). Kan men echter door een meting aan
een van de deelsystemen daaraan zinvol een waarde van die grootheid toekennen, dan
kan dit onmiddellijk ook voor het andere, eventueel ver verwijderde, deelsysteem wegens
de strikte correlatie tussen deze grootheden. Hoewel Bohrs antwoord aan EPR dus gezien kan worden als een correcte beschrijving van de werking van het quantumformalisme, maakt dit de zaak er toch niet minder vreemd op. Eigenschappen als plaats en
snelheid kunnen slechts worden toegekend in de geschikte context, en deze context kan
"op afstand" worden vastgelegd. Ligt het niet meer voor de hand dat objecten hun
eigenschappen gewoon hébben, onafhankelijk van enige meetcontext, en is het EPRgedachten-experiment niet juist een bijzonder sterk argument voor deze opvatting?
In 1965 pubhceerde John Bell een artikel waarin h i j de consequenties onderzocht van
de onderstelling dat de uitkomsten van metingen aan de deeltjes in een EPR-experiment
een direct gevolg zijn van eigenschappen van het ene deeltje onafhankelijk zijn van metingen die men aan het andere deeltje al of niet doet. Dit zijn onderstelhngen die iedere
"klassieke" fysicus als direct evident zou aanvaarden en waaraan Einstein zeker vast zou
willen houden! H i j kwam tot de opmerkelijke ontdekking dat iedere theorie, hoe ingewikkeld ook, die aan de genoemde onderstelhngen voldoet, resultaten oplevert die duidelijk verschillen van die van de quantummechanica. Het blijkt dat de correlaties tussen
de deelsystemen van een samengesteld systeem in een quantumtoestand sterker kunnen
zijn dan onder genoemde onderstelhngen mogelijk is. Het interessante is dat Bell niet
alleen expliciet aangaf op welk punt de quantummechanica breekt met de tot dan toe
als evident beschouwde vooronderstellingen van de natuurkunde, maar dat h i j tevens de
weg opende voor een confrontatie van deze vooronderstelhngen met het experiment. H i j
kon namelijk precies het soort experimenten aangeven waarin men deze verschillen te
zien zou kunnen krijgen.
Het werk van Bell betreft het EPR-experiment in de versie van David Bohm. Men k i j k t
hierbij niet naar de plaats en snelheid van de deeltjes, maar naar een zekere interne
grootheid van de deeltjes, het impulsmoment of de " s p i n " . De spin is een grootheid die
gemeten wordt t.o.v. een bepaalde richting. Deze richting wordt vastgelegd door het
meetapparaat dat men gebruikt en h i j kan in het beschouwde experiment vrij worden
gekozen. B i j meting vindt men volgens de quantummechanica altijd dat de spin hetzij
precies in de gekozen richting staat of precies tegengesteld daaraan. De quantum-
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toestand van het deehjespaar is zo dat de totale spin nul is. De spin van de afzonderlijke
deeltjes is in deze toestand echter onbepaald (en niet slechts "onbekend"), d.w.z. de
quantummechanica kent er geen waarde aan toe. Bepaalt men echter m.b.v. een meetapparaat de spin van de afzonderlijke deeltjes t.o.v. een zekere, vrij te kiezen richting, nadat de deeltjes zich ver van elkaar hebben verwijderd, dan vindt men dat de uitkomsten
strikt met elkaar gecorreleerd zijn. En dat geldt voor iedere richting waarin men de spin
verkiest te meten. Het wonderlijke is dat terwijl men in de quantumtheorie vóór de meting niet zinvol kan spreken over de spin van de afzonderlijke deeltjes in welke richting
dan ook, de meetuitkomsten van de spin in een vrij te kiezen richting (en deze keus hoeft
in principe pas gemaakt te worden als de deeltjes al ver van elkaar verwijderd zijn) toch
strikt met elkaar gecorreleerd blijken te zijn, en wel zo dat als de ene spin //; de gekozen
richting gevonden wordt, de andere er tegengesteld aan gevonden wordt (en omgekeerd),
in overeenstemming met het gegeven tot de totale spin nul is. Dit betekent dat men uit
het resultaat van een meting van de spin in een bepaalde richting aan één van de deeltjes
met zekerheid kan voorspellen wat het resuhaat van de analoge meting aan het andere,
ver verwijderde, deeltje zal zijn. Einstein, Podolsky en Rosen zouden hieruit concluderen dat de individuele deeltjes vóór de meting al de spin moeten hebben die bij de meting
wordt gevonden. Maar Bell heeft laten zien dat een beschrijving die gebaseerd is op deze
onderstelling tot essentieel andere uitkomsten leidt dan de quantummechanica.
Het werd tijd om het EPR-gedachtenexperiment echt te gaan doen! De pioniers waren
Freedman en Clauser (1972). Daarna zijn er door verschillende groepen van experimentatoren diverse soorten EPR-experimenten gedaan. De meeste experimenten werken met
fotonen (de " s p i n " heet in dat geval "polarisatie"). I n alle gevallen, op een na, vindt
men zeer goede overeenstemming met de quantummechanica en een duidelijke discrepantie met de modellen die gebaseerd zijn op de onderstelhngen van Bell. In een van de
beste experimenten (Aspect et al. 1982) bedroeg de afstand tussen de twee fotonen 13
meter, wat t.o.v. de voor de wisselwerking tussen deze deeltjes karakteristieke afstand
een zeer grote afstand is. Verder werd in dit experiment pas beshst in welke richting de
polarisatie van de fotonen zou worden gemeten op een tijdstip dat de fotonen al zeer
ver uitelkaar waren. Dit werd gedaan met behulp van twee zeer snel van stand veranderende wissels, die de fotonen naar verschiUende polarisatiemeters konden sturen. De resultaten waren in schitterende overeenstemming met de quantummechanica.
Hoe moet men deze resultaten opvatten? Een eerste mogelijkheid is om te twijfelen aan
de algemeenheid van BeU's theoretische afleiding en/of aan de doorslaggevendheid van
Aspects experiment. Er zijn alternatieve afleidingen van de steUing van Bell gegeven en
er zijn nieuwe experimenten gedaan, bedoeld om bepaalde onderstellingen van BeU's bewijs te omzeilen en om mogelijke bronnen van experimentele fouten te eUmineren. Wanneer het om dermate fundamentele zaken gaat als hier aan de orde zijn, dan kan men
terecht aan alles gaan twijfelen, ook aan de juistheid van experimentele procedures die
tot dan toe probleemloos werden aanvaard. A l deze inspanningen hebben de situade echter niet wezenlijk veranderd. We moeten redelijkerwijs aanvaarden dat de onderstelling
die ten grondslag ligt aan BeU's bewijs, namelijk dat de resultaten van metingen aan
deeltje 2 alleen afhangen van de toestand van dat deeltje en niet ook nog van de metingen
die men aan het andere, verwijderde deeltje al of niet doet, experimenteel is weerlegd.
Er zijn dan nog in essentie twee mogelijkheden voor wat betreft het fysische wereldbeeld. De eerste is om het standpunt van Bohr te aanvaarden. Dit sluit nauw aan bij het
formalisme van de quantummechanica. Het staat ons niet toe aan objecten eigenschappen als plaats, snelheid en spin toe te kennen onafhankelijk van de waarneming daarvan.
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De tweede mogelijkheid is om een theorie te aanvaarden zoals die is ontwikkeld door
David Bohm, waarin de objecten wel de genoemde eigenschappen hebben onafhankelijk
van de waarneming, maar waarin een verandering van bijvoorbeeld de plaats van een
deeltje onmiddellijk gevolgen heeft voor alle andere deeltjes We moeten in dat geval een
merkwaardig soort wisselwerking tussen de deeltjes onderstellen die zich oneindig snel
voortplant en die bovendien niet zwakker wordt als de afstand tussen de deeltjes groter
wordt.
Beide zienswijzen, die van Bohr en die van Bohm, vereisen een diepgaande herziening
van onze intuïties aangaande de aard van de fysische werkelijkheid.

SUPERGELEIDING BIJ K A M E R T E M P E R A T U U R B I N N E N BEREIK?
door
R. Griessen
Inleiding
Na de grote euforie van 1987 omtrent de ontdekking van de hoge temperatuur supergeleiders is het aantal onderzoekers, bezig met supergeleiding, snel toegenomen. Duizenden fysici in de Verenigde Staten, Japan, China, Europa en de Sovjet Unie zijn nu ijverig
bezig een bijzondere klasse van nieuwe stoffen te bereiden en te onderzoeken. Deze materialen hebben de fascinerende eigenschap dat zij b i j veel hogere temperaturen ( ~ 125
K) dan tot nu toe voor mogelijk werd gehouden elektrische stroom zonder enig verhes
kunnen transporteren (Fig. 1). Dit opent geheel nieuwe perspectieven voor grootschalige

Flg. 1
TemperatiHiraflmnkeliJk/wid
van de elektrische weerstand van een normaal ittetaal (- - -)
en een supergeleider. Beneden de kritische temperatuur
verdwijnt de weerstand volledig.

TEMPERATUUR
Nalmnkundige Voordrachten N.R. 67. Lening gehouden voor dc Koninklijke Maatschappij voor
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenliage op 19 september 1988.
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toepassing van supergeleidende materialen. Het werpt ook geheel nieuwe fundamentele
vragen op over het ontstaan van supergeleiding in materialen. De ontdekking van hoge
Tc supergeleiders leidt tot een massale inspanning van onderzoekers op dit terrein.
Dit artikel is bedoeld als een introductie in het net ontdekte veld van hoge T,,supergeleiders.
Supergeleiding voor en na 1986
Het verhaal van de supergeleidmg begint eigenlijk in 1911 toen Kamerhngh Onnes in Leiden ontdekte dat de elektrische weerstand van kwik beneden 4.16 K ( - m i n 269°C) plotseling verdwijnt. Hoe nul de weerstand was bleek pas veel later uit de duurproeven van
Colhns: een in een kortgesloten spoel vloeiende superstroom vertoonde na IVi jaar nog
geen waarneembare afname. Uit de analyse van zulke duurproeven is geconcludeerd dat
het zeker 10" jaren (ter vergelijking, de aarde is - 6 * 1 0 ' jaren oud) zou duren totdat
de stroom op de helft van zijn oorspronkelijke waarde gezakt is.
Dit voorbeeld, dat het fenomeen supergeleiding goed illustreert, geeft tegelijkertijd
aan dat supergeleidend draad gewikkeld in de vorm van een kortgesloten spoel een b i j zondere sterke permanente magneet wordt zodra een elektrische (super)stroom erin
wordt opgewekt (voor een overzicht van mogelijk toepassingen van supergeleiders wordt
de lezer verwezen naar het artikel "Nulpunt Technologie" van P . J . M . van Bentum dat
in Natuur en Techniek 11 (1985) p. 857-871 verschenen is).
Mede gestimuleerd door de vele toepassingsmogelijkheden van supergeleiders heeft
men naar materialen met steeds hogere kritische temperaturen gezocht. Ondanks een indrukwekkende inzet was het resultaat echter enigszins teleurstellend (zie fig. 2). I n 1941
werd niobium-nitride ontdekt met T(,= 15 K. Onderzoek in de naoorlogse t i j d leidde tot
de ontdekking van NbjSn (T(,= 18 K), een supergeleider die nu vaak voor het vervaardigen van hoge veld magneten gebruikt wordt. In 1972 eindelijk werd NbjGe, met een T;.
van 23.3 K ontdekt. Tot eind 1986 zal dit materiaal de supergeleider met de hoogste kritische temperatuur blijven. Men begon langzaam te geloven dat er een soort magische
grens b i j T^~25 K bestond voor de supergeleidende faseovergang. I n het ücht van de
zeer recente ontwikkelingen op het gebied van hoge T^, supergeleiders is de schijnbare
25K-grens in feite gemakkelijk te begrijpen. Het ontstond doordat de meerderheid van
de onderzoekers naar optimale materialen binnen een bepaalde klasse van metalen
zocht: legeringen en verbindingen met tenminste één overgangsmetaal als bestanddeel.
Binnen deze klasse van materialen had men blijkbaar het optimum gevonden en dat
leek bij - 25 K te hggen, een temperatuur die voor grootschalige toepassingen nog steeds
niet zeer aantrekkelijk is omdat de enige koelmiddelen die in aanmerking komen om deze materialen in de supergeleidende toestand te brengen het dure vloeibare hehum en neon zijn, of het gevaarlijke vloeibare waterstof. Het onderzoek naar supergeleiders met
een hoge T^ zat in een impasse!
De grote doorbraak begon eind 1986 toen Georg Bednorz en Alex Müller van het I B M
Research Laboratorium in Rüschlikon, in de buurt van het Zwitserse Zürich, een artikel
publiceerden dat binnen een paar maanden het supergeleidende onderzoek wereldwijd
zal revolutioneren. Alhoewel nog zeer terughoudend (de titel van het artikel luidde
"Possible high-T^, superconductivity in Ba-La-Cu-O") lieten de auteurs zien dat zij een
stof hadden gevonden waarin een duidelijke daling van de elektrische weerstand al b i j
30K waarneembaar was.
Een paar weken later vonden medewerkers van AT&T Bell Telephone in Murray H i l l
in de buurt van New York dat La-Sr-Cu-O verbindingen een T;, van 40 K bezaten en
kort daarna werd door de groep van Chu van de Universiteit van Houston ontdekt dat
Y-Ba-Cu-O een kritische temperatuur van - 9 5 K had (zie Fig. 2). Sindsdien zijn ver-
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Toename van de Iwogste temperatuur, T^, waarbij nog sitpergeleiding optreedt.
Binnen
twee Jaar steeg T, van 23 K {~250°C) tot 125 K (-148°C).
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zijn
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82

scheidene verbindingen van het type ZA-Ba-Cu-O bereid (ZA staat voor zeldzame aarden, d.w.z. metalen van de reeks La, Ce, Pr, ... tot en met Lu), die allemaal supergeleidend in de buurt van 90 K zijn.
Begin 1988 kondigden Maeda en medewerkers (Japan) de ontdekking aan van een B i Sr-Ca-Cu-O verbinding bestaande uit een fase met een sprongtemperatuur van 81 K en
een tweede fase met
- 110 K. In hetzelfde jaar ontdekten Sheng en Hermann van de
University of Arkansas (Verenigde Staten) een thalliumverbinding met T(,= 125 K.
De fascinatie die van deze nieuwe supergeleiders uitgaat heeft geleid tot het ontplooien
van onderzoeksactiviteiten op bijna alle universiteiten in Nederland, het Natuurkundig
Laboratorium van Philips, het E C N (Energie Centrum Nederland) in Petten en bij de
K E M A , Shell, T N O en A K Z O . Begin 1988 hebben de Minsters van Onderwijs en Wetenschappen en Economische Zaken het Nationale onderzoeksprogramma hoge-Tj supergeleiding gesteund met tien miljoen gulden.
A4etaal-oxides
De hoge T , supergeleiders Ba-La-Cu-O, La-Sr-Cu-O, Y-Ba-Cu-O, Bi-Sr-Ca-Cu-O en
Tl-Ca-Ba-Cu-O, zijn metaaloxides. Z i j bestaan voor een groot deel uit zuurstof. De hoeveelheid zuurstof is sterk afhankelijk van de bereidingsmethode die essentieel verschilt
van de metallurgische technieken normahter gebruikt voor intermetalhsche legeringen.
Voor YBajCujOy bijvoorbeeld is een eenvoudige methode als volgt. Men mengt eerst
Y2O3 (wit poeder), BaCOj (in de mineralogie ook bariet genoemd) en CuO (zwart poeder) goed met elkaar in een vijzel of een dismembrator. Het mengsel wordt dan met be-

{Ba,-,La.,)2CuO,

Fig. 3
De l<iislcdstnicluur van liet perovs/ciet-type
(Ba,_,La,)2CiiOj (T, = 30 K) en YBafiufi^

YBazCuaO,

van twee Imge-T^
(T, = 95 K).

sitpergeleideis:
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hulp van een pers geperst tot een pilletje van de dimensie van een dubbeltje. Het preparaat krijgt daarna een warmtebehandeling: bijvoorbeeld 10 uur bij 950°C in lucht. Dan
wordt het opnieuw verpulverd, geperst en een tweede warmtebehandeling van zes uur
bij 900°C in een zuurstofatmosfeer. Na langzaam afkoelen naar kamertemperatuur
komt het preparaat pikzwart uit de oven. De warmtebehandeling is enorm belangrijk
omdat ze gelijktijdig drie doelstellingen dient; i) ontsnappen van C O j uit het bariumcarbonaat, ii) bepalen van het juiste zuurstofgehalte en iii) sinteren (het aan elkaar klonteren) van de fijne korrels in het preparaat.
Uit röntgen- en neutronenverstrooiingsexperimenten is bepaald dat de eenheidcel van
de kristalstructuur van Y B a j C u j O , uit drie ruimtegecentreerde quasi kubische eenheden
bestaat (fig. 3) met zuurstofatomen op de meeste ribben van de kubussen. Om de regelmaat van de verdeling /an de zuurstofatomen duidelijker te maken zijn in de figuur ook
nog zuurstofatomen uit naaste buurcellen getekend. Maar het b l i j f t een ingewikkeld iets!
In feite is de structuur van Y B a j C u j O , nauw verwant aan die van La2Cu04 die in een
regelmatige structuur kristalliseert (fig. 3). Alhoewel Y B a j C u j O , een veel hogere kritische temperatuur bezit ( T , ~ 9 5 K) dan (Ba,_yLay)2Cu04 ( T , ~ 4 0 K ) zullen w i j ons in het
vervolg beperken tot een discussie van de fysische eigenschappen van La2Cu04 en het
barium gesubstitueerde (Ba|_yLay)2Cu04, niet alleen omdat deze verbindingen in een
veel eenvoudiger structuur kristalhseren, maar ook omdat in deze verbindingen de eerste
tekenen van hoge temperatuur supergeleiding werden waargenomen. Elk koperatoom is
omringd door zes zuurstofatomen. Deze CuOg octaëders vormen lagen welke door lanthaan of bariumatomen van elkaar gescheiden zijn. Ze zijn sterk vervormd. In de hoogte
is de afstand Cu-O 2.4 A ; in het middenvlak daarentegen bedraagt de afstand Cu-O
maar 1.9 A . Deze flinke anisotrope vervorming gaf Müller en Bednorz het idee dat supergeleiding in deze verbindingen mogelijk zou moeten zijn. Om dit te verduidelijken
moeten w i j eerst een paar begrippen introduceren.

Waarom is La^CuO^f een isolator en (Ba,_yLayCu,, een geleider?
A l in het eerste artikel over hoge T^, supergeleiding in het Ba-La-Cu-O systeem werd
duidehjk dat de exacte samenstelling van de verbinding van essentieel belang is. Het zuivere La2Cu04 is bijvoorbeeld geen hoge Tc-supergeleider. Het is niet eens een metaal
maar een halfgeleider. Een halfgeleider is een materiaal waarin de valentieband voUedig
met elektronen opgevuld is, in tegenstelling met de geleidingsband die geen enkel elektron bevat. De twee banden zijn door een energiekloof van elkaar gescheiden. B i j zeer
lage temperaturen waar excitaties van elektronen uit de valentieband naar de geleidingsband niet mogelijk zijn, gedraagt een halfgeleider zich als een isolator: bij aangesloten
elektrische spanning loopt er geen elektrische stroom. B i j toenemende temperatuur
neemt echter het aantal elektronen in de geleidingsband toe en het elektrische geleidingsvermogen stijgt sterk. Halfgeleiders zijn in het algemeen niet geschikt voor supergeleiding. Het is dus niet verbazingwekkend dat de elektrische weerstand van La2Cu04 niet
naar nul gaat beneden een meetbare kritische temperatuur.
Het is echter heel gemakkelijk La2Cu04 een metallisch karakter te geven door het
lanthaan (met drie valentie-elektronen) gedeeltelijk te vervangen door een metaal met
twee valentie-elektronen zoals barium of strontium. De valentieband is dan niet meer vol
en de ontstane gaten kunnen een bijdrage leveren aan de elektrische geleiding. Vervanging van maar hefst 10% van de lanthaanatomen is al genoeg om het temperatuurgedrag
van de elektrische weerstand (halfgeleidend, metallisch) van La2Cu04 grondig te veranderen: BaLaCu04 is een metaal geworden! Maar waarom is het ook nog een hoge-T^
supergeleider geworden? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten w i j eerst kort

Fig. 4
Polarisatie van omringende ionen in het geval van een stilstaand elektron (a) en van een
zich snel bewegend elektron (b). Voor de duidelijkheid
is het ionenrooster hier tweedimensionaal
getekend.

Fig. 5
De vorming

van een

a) een elektron gevolgd
(zie fig. 4);

Coopperpaar.
door de door hem geïnduceerde

polarisatiewolk

van de lonen

b) twee elektronen met hun resp. polarisatiewolken.
Omdat de polarisatiewolk
dun is
voelt het elektron B maar zeer kort een wisselwerking;
c) in deze sittiatie profiteren de elektronen maximaal van de aantrekkende
wisselwerking omdat elk elektron zkh tn Itet door het andere elektron gepolariseerde
rooster
beweegt.

beschrijven hoe supergeleiding eigenlijk tot stand komt in de klassieke supergeleiders,
d.w.z. alle supergeleiders die vóór 1986 bestudeerd werden.
Ongeremde

paren

van

elektronen

Supergeleiding is een fantastische manifestatie van het quantum karakter van de materie
op macroscopische schaal (zoals ferromagnetisme trouwens ook!). Het is echter een conceptueel moeilijk fenomeen en het heeft daarom ook bijna 50 jaar geduurd voordat de
theoretici een bevredigende beschrijving ervan konden aandragen. In grote lijnen gebeurt het volgende op microscopische schaal wanneer een metaal zich bij een temperatuur lager dan T^, in de supergeleidende toestand bevindt.
De geleidingselektronen, die boven T , nog als vrije, wehswaar quantummechanische,
deeltjes met een duidelijk golfkarakter over grote afstanden kris-kras door het metaalrooster vhegen, condenseren als het ware in een sterk georganiseerde toestand. De elektronen vormen in deze toestand paren waann de elektronen zich gemiddeld op een typische afstand d ~ IO"* A van elkaar bevinden. Aangezien in metalen de elektronendicht¬
heid hoog is, zitten er ongeveer zo'n 10" elektronen in een volume d^=W^
en is de
overlap tussen al deze dansende elektronenparen enorm. De elektronen-populatie ver-
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toont daardoor veel meer overeenkomsten met een moderne disco dan met een plattelandse dansvloer waar alle paren keurig van elkaar gescheiden ronddraaien.
Men kan theoretisch aantonen dat supergeleiding mogelijk is zodra de paren zich gevormd hebben. B l i j f t dus de vraag waarom twee elektronen überhaupt een paar kunnen
vormen, ledereen weet immers dat gelijke ladingen elkaar afstoten, een gedrag dat uiteraard ook waar b l i j f t in de quantummechanica. De oplossing van dit raadsel werd gevonden toen men zich realiseerde dat twee elektronen elkaar effectief kunnen aantrekken
door een polarisatie van het positief geladen ionenrooster in het metaal. Deze polarisatie
is eenvoudig te begrijpen door allereerst de vlucht van een elektron te bekijken. In een
metaal bewegen elektronen met een snelheid van - 1 0 * cm/s ofwel 1000 km/s. Omdat
het elektron negatief en de metaalionen positief geladen zijn, ontstaan tussen deze twee
soorten ladingen een aantrekkende wisselwerking. Door hun grote massa hebben de ionen echter tijd nodig om zich maar enigszins te verplaatsen zodat de door het elektron
veroorzaakte polarisatiewolk hem constant b l i j f t volgen, een beetje zoals het condensatiespoor achter de straalmotoren van een jumbojet (fig. 5). Gezien de uitgestrektheid van
de positieve polarisadewolk achter een elektron is het onmiddellijk duidelijk dat twee
elektronen met tegenovergestelde snelheden opdmaal van hun respectievelijke polarisatiewolken kunnen profiteren zoals in fig. 5c aangeduid is. Het ontstaan van zo'n Cooperpaar (naar de naam van Leon Cooper, die samen met John Bardeen en Robert
Schrieffer de zogenaamde BCS-theorie van de supergeleiding ontwikkelde) is uiteraard
makkelijker in een zacht metaalrooster waarin relatief sterke polarisatiewolken door de
bewegende elektronen geïnduceerd kunnen worden. En hoe groter de polarisatie hoe
sterker de binding tussen de twee elektronen in een paar en hoe hoger de kritische temperatuur T j .
De zachte octahedeis van Ba-La-Cii-O?
Op basis van het voorafgaande kunnen wij nu de gedachtengang beschrijven die tot de
ontdekking van de supergeleiding in Ba-La-Cu-O heeft geleid. Zoals al eerder opgemerkt
zijn de CuO^ octaëders in fig. 3 niet regelmatig maar duidelijk uitgerekt. Dit is eigenlijk
een bijzondere eigenschap van het tweewaardige Cu++-ion dat in het midden van de zes
zuurstofatomen zit. Door de anisotrope uitbreiding van zijn d-elektronen wisselwerkt
het Cu++-ion veel sterker met de p-elektronen van de zuurstofatomen in het vlak van
een Cu-O-laag dan met de elektronen van de zuurstofatomen in de z-richting. De grote
asymmetrie van de octaëders is dus een direct gevolg van de elektronenstructuur van het
koperion. W i j hebben hier een prachtig voorbeeld van een bijzonder sterke polarisatie
van het rooster door elektronen. Op deze manier l i j k t het dus mogelijk te zijn het bestaan van hoge-T^ supergeleiders te verklaren binnen het kader van de gebruikelijke
Bardeen-Cooper-Schrieffer theorie. De polariseerbaarheid van het kristalrooster dat
moet worden aangenomen om de hoge waarde van T,, m.b.v. de BCS theorie is echter
zo sterk dat het buiten het toepassingsgebied van deze theorie vah. I n aanwezigheid van
een sterke polariseerbaarheid vormen electronen weliswaar nog steeds paren maar deze
paren zijn veel meer gelokaliseerd ( ~ 5 A ) dan Cooper paren. Deze paren (in de vakliteratuur bipolaronen genoemd) kunnen ook supergeleiding induceren maar de theoretische behandehng hiervan is zeer verschillend van de BCS theorie.
Op basis van de bestaande experimentele resultaten is het niet mogelijk éénduidig een
antwoord te geven op de vraag naar de microscopische oorsprong van de supergeleiding
in de hoge-T(, supergeleiders.
Er zijn op dit moment echter geen theoretische redenen om aan te nemen dat er een
soort bovengrens zou moeten bestaan voor de waarde van
zodat supergeleiding b i j
kamertemperatuur zeker niet uitgesloten is.
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Fig. 6
Magneetveldlinie
om een niet-stipergeleidende
stof (a) en om een sttpeigeleidei: De
verdichting van veldlinie in geval (b) leidt tot een naar boven gerichte kracht (zie fig.

Zijn hoge
supergeleiders echt
supergeleidend?
Tot nu toe hebben wij getracht een indruk te geven over de bereiding en kristalstructuur
van de hoge-T^ supergeleiders en het ontstaan van supergeleiding in materialen. Maar
hoe bewijst men eigenlijk dat een stof supergeleidend is?
Per definitie bezitten supergeleiders een oneindig grote geleiding of, wat hetzelfde is,
een nul elektrische weerstand. Deze bijzondere eigenschap is experimenteel echter moeilijk vast te stellen m.b.v. een directe weerstandsmeting, zodat er naar andere toetsmogelijkheden moet worden gezocht. Een ondubbelzinnig bewijs van het bestaan van supergeleiding in een preparaat is echter gemakkelijk m.b.v. het zogenaamde Meissner effect
te leveren. In 1933 toonden Meissner en Ochsenfeld aan dat binnen een bulk supergeleider de magnetische inductie altijd nul is. Op het eerste gezicht lijkt de eigenschap S = 0
een triviale consequentie van de oneindige geleiding van supergeleiders te zijn. W i j weten
immers dat als gevolg van de wet van Lenz in een geleider elektrische stromen worden
geïnduceerd om de invloed van de variade van het aangelegde magneetveld te compenseren. I n een normaal metaal is deze compensatie maar partieel als gevolg van de botsing
van geleidingselektronen met de ionen. I n een supergeleiding is de compensatie echter
compleet (perfekt diamagnetisme). Het bijzondere van het Meissner effect is echter dat
de afschermende stromen ook ontstaan zonder dat het van buiten aangelegde veld varieert zodra een preparaat door afkoeling in de supergeleidende toestand is gebracht. Deze intrigerende eigenschap (die van essentieel belang is in de theoretische beschrijving
van de supergeleiding) is eenvoudig waar te nemen door de kracht te meten die een preparaat in een inhomogeen magneetveld ondervindt: een diamagnetisch preparaat (i.t.t.
ferromagnetische o f paramagnetische stoffen) probeert altijd uit een gebied met een
sterk magneetveld te vluchten. Deze afstoting is eenvoudig waar te nemen door een supergeleidend preparaat boven permanente magneetjes te plaatsen. I n Fig. 6 zijn schema-
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Fig. 7
Hel bewijs van Iwge-F supergeleiding. Als gevolg van hel Meissner-Ochsenfeld
effect zweeft een YBaiCup^
keramische supergeleider in hel magneetveld
van vier
kleine permanente magneetjes nadat het afgekoeld is met vloeibaar stikstof (77 K).
De kritische temperatuur
van dit preparaat is 92 K.

tisch de magneetveldhnies om een niet-supergeleidende stof (bij een temperatuur hoger
dan
en om een supergeleider weergegeven. De verdichting van veldlinie leidt tot een
afstotende kracht en uiteindelijk tot het leviteren van het preparaat (fig. 7).
Toepassingen
Een kamertemperatuur supergeleider zou uiteraard fantastische toepassingsmogelijkheden bieden. Het feit dat supergeleiding bij 95 K in Y-Ba-Cu-O en 125 K in Tl-Ca-Ba-CuO waargenomen is, is echter op zich al van groot belang aangezien vloeibaar sdkstof
(kookpunt 77 K) een goedkoop en gemakkelijk hanteerbare koelvloeistof is. Indien men
er in slaagt van de nieuwe supergeleiders draden of dunne lagen te vervaardigen, zijn de
toepassingsmogelijkheden legio.
Ter illustratie noemen w i j hier:
— electrische motoren (bijv. voor de scheepvaart)
— electrische generatoren
— sterke magneten
— electrische kabels
— supergeleidende schakelelementen en
— contactstrips i n de micro-electronica.

Fig. 8
Ultra-lioog-vaciium
opdampapparatiiiir
ne lagen aan de Vrije Universileit in

voor de bereiding van supergeleidende
Amsterdam.

dun-

Voor een beschrijving van sommige toepassingen wordt de lezer verwezen naar een artikel in Natuur en Techniek 11 (1985) p. 857-871. Hier beperken wij ons tot enkele voorbeelden.
Op korte termijn gaat het toegepast onderzoek zich vooral concentreren op het vervaardigen van dunne lagen hoge-T^ supergeleiders. Het idee is namelijk de aluminium
contactstrips in geïntegreerde schakehngen te vervangen door opgedampte o f gesputterde dunne lagen van hoge T^-supergeleiders. Hiermee zou de energie-dissipatie drastisch
worden verminderd en daardoor de bouw van compactere chips mogelijk maken. Aangezien elektrische signalen zich maximaal met hchtsnelheid voortplanten (d.w.z. 30 cm
per nanoseconde) kan dit tot duidelijke verhoging van de rekensnelheid van computers
leiden. A l in maart kondigden onderzoekers van het I B M Watson Research Center in
Yorktown Heights aan dat zij er in geslaagd waren 5000 Angstrom dikke lagen Y-Ba-CuO op te dampen met een T^ boven 77 K. Ook in Nederland bij het Natuurkundig Laboratorium van Phihps, de Rijksuniversiteit Leiden, de Technische Universiteiten in Delft
en Twente en de Vrije Universiteit in Amsterdam is men begonnen met onderzoek van
dunne supergeleidende lagen. Men beschikt nu over dunne lagen van dusdanig goede
kwahteit dat zij in staat zijn stroomdichtheden van meer dan tien miljoen A m p è r e per
vierkante cm te dragen zonder dat de supergeleiding verstoord wordt. Dunne lagen van
Y B a j C u j O , kunnen verkregen worden door Y, BaFj en Cu onder uhra-hoog-vacuum
condities (druk kleiner dan IO '" torr) op een SrTiOj (strontiumtitanaat) substraat op te
dampen (zie fig. 8). Na het opdampen krijgen de lagen een warmtebehandehng in een
stroom van vochdg zuurstof. Met dunne lagen kan men ook zeer gevoelige detectoren
en schakelelementen bouwen voor computers, biomagnetische toepassingen en satellieten. Wat het laatste betreft bieden de hoge-T^. supergeleiders veel voordeel boven de
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Fig. 9
Het principe van een magnetisch geleviteerde trein (magnetische zweeftrein). Als gevolg van de grote snelheid bevinden de door de eerste magneet (A) geïnduceerde wervelstromen (C) zich gedeeltelijk onder een tweede magneet (B) die daardoor een opwaartse kracht ervaart. Voor de voortstuwing kunnen zowel lineaire
electroittotoren
(in het spoor ingebouwd) als straalmotoren
dienen.

klassieke supergeleiders. Hoog in de ruimte heersen temperaturen lager dan de T^. van
bijv. Y B a j C u j O , .
Een andere tak van toegepaste research zal zich ongetwijfeld bezig houden met de bereiding van supergeleidend draad. Aangezien de hoge terhperatuur supergeleiders bijzon-
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der broos zijn zal waarschijnlijk een grote onderzoeksinspanning nodig zijn voordat men
een bruikbare geleider kan produceren. Met supergeleidende draden is het mogelijk zeer
sterke magneten te bouwen (bijv. met een veld hoger dan 10 Tesla, t.o.v. het aardmagneetveld van -0.00005 Tesla). Zulke magneten kunnen worden gebruikt voor kernspinresonantie (NMR) tomografen, magnedsche separatie (bijv. om water dat verontreinigd
is door magnetische stoffen te zuiveren) en het hete plasma in een fusiereactor ver van
de wanden te houden.
Een toepassing die bijzonder tot de verbeelding spreekt is die van sterke magneten in
supersnelle treinen. Ondanks de recente ontwikkelingen op het gebied van sneUe treinen
(de Franse TGV, Train a Grande Vitesse, is hiervan een prachtig voorbeeld) zijn de deskundigen het erover eens dat de nieuwe generatie treinen (met snelheden van 600 k m / u )
niet meer op wielen kunnen rollen. Z i j zouden echter gemakkelijk op een magnetisch
kussen kunnen bewegen. Het principe van een magnetisch geleviteerde trein is in f i g . 9
weergegeven. In elke wagon van de trein zijn magneten gemonteerd met een magneetveld
loodrecht op het "spoor". Het spoor vertoont echter niet veel overeenkomsten meer met
de huidige rails. Het is eigenlijk een soort U-profiel dat uit goed electrisch geleidend materiaal vervaardigd is: bijvoorbeeld aluminium. Aluminium is echter, zoals iedereen
weet, niet magnetisch. Hoe kan dan een draagkracht überhaupt ontstaan? Is het niet nodig sterke magneten zowel in de trein als in het spoor te plaatsen? Dit zou uiteraard kunnen, maar dit zou zeker op enorme economische problemen stuiten omdat het niet reaUstisch is, aan een net van duizenden kilometers te denken dat uit supergeleidende magneten bestaat.
Nee, het kan veel eenvoudiger, tenminste, indien men magnetische levitatie pas bij hogere snelheden wenst. Het principe is als volgt. Als de trein zich met voldoende snelheid
boven het spoor beweegt ontstaan wervelstromen in de aluminium baan. Volgens de wet
van Lenz (inductiewet) lopen deze stromen, I ^ , zoals in fig. 9 aangegeven. De stroom I^
wekt wederom een magneetveld op dat andere magneten in de trein afstoot. Proeven in
Japan en de Bondsrepubliek tonen aan dat al b i j relatief lage snelheden (bijv. 80 k m / u )
magnetische levitatie van treinen doorgaans mogelijk is. Uiteraard wachten nog vele problemen op een bevredigende oplossing, maar de beschikbaarheid van supergeleidende
magneetspoelen met velden van zo'n 10 Tesla die met vloeibare lucht gekoeld kunnen
worden biedt wel een buitengewoon interessant perspectief.
Hoge-T(, supergeleiders zouden ook wel eens van grote betekenis op het gebied van
energietransport en -opslag kunnen zijn. I n grote magneten zou men bijvoorbeeld enorme hoeveelheden energie in de vorm van supergeleidende stromen kunnen opslaan zonder noemenswaardige verhezen aangezien het koud houden van zelfs een grote spoel bij
77 K technologisch geen moeilijk probleem is. Met supergeleidende vermogensleidingen
zou het verder mogelijk zijn electrische energie over grote afstanden te transporteren met
kleine verhezen. Dit zou dan geheel nieuwe energiescenario's mogelijk kunnen maken
omdat het geografisch gelocahseerd karakter van bepaalde natuuriijke energiebronnen
(bijv, zonne-energie) niet meer een ernstig beperkende factor vormt.
Het is waarschijnlijk nog te vroeg om alle denkbare toepassingen van hoge-T^, supergeleiders de revue te laten passeren. W i j zijn echter van mening dat ons boeiende tijden
staan te wachten en misschien zullen w i j pas in de jaren negentig ons reahseren wat dr.
Batlogg ( A T & T Research Laboratories, Murray H i l l , VS) in de historische American
Phycical Society Meeting op 18 maart 1987 i n New York bedoelde toen h i j zei: the high
Tj,-superconductors have changed our lives! In ieder geval heeft het nu al het leven van
vele onderzoekers veranderd.

DE K L O K I N O N Z E HERSENEN
door
D . F . Swaab
Dag en

nacht-ritme

W i j slapen en ontwaken, eten en werken met grote dagelijkse regelmaat. Circadiane ritmen, d.w.z. ritmen met een periodiciteit van ongeveer 24 uur, zijn een fundamentele
eigenschap van welhaast ieder levend organisme. Deze ritmen worden echter niet aan het
organisme opgelegd door de buitenwereld. Ook in een omgeving met constant licht of
donker blijven de circadiane ritmen bestaan. Zo bleef het circadiane ritme van de schimmel Neurospora crassa ook aanwezig tijdens de Space Lab vlucht. De periode van de
ritmen gaat in constant donker echter wat afwijken van 24 uur ("free running"), zodat
de biologische klok ten opzichte van de hcht/donker fase in de buitenwereld voor óf achter gaat lopen. W i j bezitten dus een biologische klok, die ongeveer, maar niet precies
de 24 uurs ritmen aangeeft ("circadiane pacemaker"). Aangezien zo'n klok alleen van
betekenis kan zijn als hij gelijk loopt zal de circadiane pacemaker dagelijks moeten worden gehjkgezet. Processen die hiertoe in staat zijn noemt men "Zeitgebers". Voor de
mens zijn de licht-donker cyclus en sociale stimuli belangrijke Zeitgebers. De synchronisatie van de dag/nacht periode in de buitenwereld met de circadiane ritmen van het organisme ("entrainment") zorgt voor een optimale aanpassing van het organisme aan de
rotatie van de aarde. De circadiane pacemaker zetelt in de hersenen en regelt van hieruit
al onze ritmen. Circadiane ritmen in de hersenen zijn aangetoond in neutrotransmitters
(chemische boodschappers tussen zenuwceUen) en hun receptoren en uiten zich in ons
gedrag bijvoorbeeld in ritmen in slapen en waken, Uchaamstemperatuur, hormoonspiegels, geheugenfuncties, reactietijd, de snelheid van informatieverwerking en pijngevoehgheid (de beste t i j d om naar de tandarts te gaan is laat in de middag). De neuronale
basis voor circadiane ritmen is momenteel een van de best begrepen relaties tussen hersenstructuren en gedrag.
De Nucleus Suprachiasitiaticus,
de klok in onze heisenen
Informatie betreffende Ucht en donker komt binnen via het oog en wordt door de oogzenuw direct getransporteerd naar een celgroep die in de basis van de hersenen, juist boven
de kruising van de oogzenuw (chiasma opticum) ligt, de nucleus suprachiasmaticus
(SCN) (Flg. 1, 2). Hoewel dit een klein kerngebied is (50.000 cellen aan de linker- en
rechterzijde tezamen en 0,004% van het totale hersenvolume bij de rat en 100.000 cellen
en minder dan één miljoenste deel van het totale hersenvolume b i j de mens), is het verantwoordelijk voor de coördinatie van onze circadiane ritmen. De ceUen van de SCN
zijn waarschijnlijk alle afzonderlijke oscillatoren, maar werken gesynchroniseerd als één
biologische klok. Niet alleen innerveren de neuronen binnen één SCN elkaar middels synapsen, ook zenden de Unker en rechter SCN commisurale vezels naar elkaar, zodat het
hele netwerk als coUectief kan functioneren. De SCN is metabool en electrofysiologisch
aktiever in de hcht- dan in de donkerperiode, zowel bij nachtdieren als b i j dagdieren.

Natuurkundige Voordrachten N.R. 67. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 30 januari 1989.
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Fig. I. Scliematisc/ie voorsteling van frontaal gesneden coupes, van voor naar achter
door de tnenselijke
hypothalannts.
Ill = 3e ventri/ce/, AC = cominisura anterior, CF = commisurale vezels van de SCN,
I = infundibulun,
LV = laterale ventrikel, OC = chaisma opticum, OVLT = organum
vasculosuin van e latnina terminalis, PVN = nucleusparaventricularis,
RO = Recessus
opticus, SCN = nucleus suprachiasmatictis,
SDN = sexueel dimoife kern, SON = nucleits
supraopticus.

Het circadiane afgiftepatroon van vasopressine, één van de chemisclie boodsciiappers
van de SCN (Fig. 3), gaat zelfs door als de SCN in vitro wordt geïsoleerd. I n vivo stimulatie van de SCN, hetzij electrofysiologisch, hetzij farmacologisch, resulteert in een faseverschuiving van het ritme. Dat de SCN de "pacemaker" is van de circadiane ritmen
blijkt uit het verlies van zulke ritmen optredend na destructie van deze kern en niet na
laesie van andere structuren van het visuele systeem (Fig. 2). Door transplantatie van een
foetale SCN zijn deze ritmen weer te herstellen. Een selecdeve beschadiging van de SCN
komt bij de mens niet voor, maar bij een padënt met een metastase die de SCN voor
75% vernielde verdween het circadiane ritme van de Uchaamstemperatuur. Er is dus alle
reden om de SCN "de klok van onze hersenen" te noemen.
Informatie van de SCN naar de rest van de hersenen
Daar de SCN vasopressine bleek te bevatten (Fig. 3) veronderstelde men dat dit peptide
als een hormoon op de hersenen zou werken. Immers, zo werkt vasopressine ook op de
nier, als antidiuretisch hormoon. Vasopressine uit de SCN zou, veronderstelde men, via
bloed of hquor getransporteerd worden naar andere hersengebieden om deze, afhankelijk van de dag o f nacht, te stimuleren of te remmen. Deze mogelijkheid werd nog ver-
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SCN

Fig. 2. Links het visuele systeem van cle fat. Vezels van
op de nucleus stiprachiasmaticus
(SCN).
Afkortingen:
s f . if = fascilussuperior,
inferior; AOS =
= pretectaal complex; COL SUP = coUicus superioi; L
latus lateralis ven trails en dorsal is; VC = visuele corte
Rechts een schematische weergave van circadiane ritmer.
vetschillende
delen van Itet visuele systeem hierop. .
(ENUCL) gaat Itet ritme "vrijlopen".
Het ritme verd\\
Groos, 1980).

Flg. 3. Met een conventionele Nissl-kleuring is de nucleus suprachiasmaticus
in menselijk materiaal niet goed te onderscheiden.
Het materiaal is in 40 /xm dikke
vriescoupes
gesneden. De grenzen zijn aangegeven met pijlen (b). Met behulp van een
immunocytochemische kleuring met een antilichaam geric/tt tegen vasopressine kan de kern echter
goed zichtbaar worden gemaakt (c). III = Ille
ventrikel.
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sterkt toen bleek dat de vasopressinespiegels in de liquor bij de rat hoger waren tijdens
de hchtperiode dan tijdens de donkerperiode. Er zijn momenteel echter diverse waarnemingen die zo'n hormonale functie voor vasopressine uit de SCN lijken uit te sluiten.
Vasopressine is een peptide met een biologische halfwaardetijd van enkele minuten.
Deze snelle turnover heeft veel onderzoek bemoeilijkt. Daarom werd in het N I H in samenwerking met A K Z O een plasdc buisje ontwikkeld (Accurel® ) dat peptides bindt en
vervolgens afgeeft op een constante wijze gedurende een lange periode. Deze Accurelbuisjes zijn bovendien zo klein dat ze via een naald b.v. in de hersenen geïmplanteerd
kunnen worden. Vasopressine uit zo'n Accurel-buisje dat in de hersenventrikel van de
rat wordt geïmplanteerd dringt inderdaad door tot in de hersenen. Echter, hoewel de
vasopressine-liquorspiegels hoog waren en geen dag/nacht ritme meer vertoonden, bleef
het circadiane slaap/waakritme van de rat intact (Fig. 4). De wisselende vasopressinespiegels in de liquor blijken dus geen hormonale boodschap te bevatten. Z i j lijken
slechts de wissehngen in afgifte van deze boodschapper elders in de hersenen te reflecteren. De circadiane informatie wordt veeleer van de SCN naar de andere hersendelen getransporteerd door de immunocytochemisch aangetoonde zenuwvezels die vasopressine
of andere neurotransmitters bevatten, en elders in de hersenen synaptisch eindigen. Vasopressine uit de SCN werkt dus niet als een hormoon, maar als neurotransmitter o f neuromodulator.
Een ander argument tegen een boodschapper-rol voor vasopressine in de liquor in relatie tot circadiane ritmen is dat er geen ritme in de spiegel van dit pepdde b i j patiënten
werd gevonden, die wel een normaal ritme van lichaamstemperatuur en Cortisol hadden.
Ook de mens l i j k t dus wat betreft zijn circadiane ritmen zonder de veronderstelde hormonale boodschapper in de cerebrospinale vloeistof te kunnen.
Er zijn vele theorieën over de vraag waarom wij eigenlijk een biologische klok bezitten. Twee voorbeelden van het mogelijk nut van circadiane ritmen bij adaptieve processen wilde ik geven, één uit het begin en één uit het eind van onze levensloop.
Circadiane ritmen, geboorte en ontwiklceling
Bij de mens begint de bevaUing b i j voorkeur i n de loop van de avond, en worden de
meeste kinderen geboren in de vroege morgenuren. Een geboorte i n deze periode blijkt
voordelen voor moeder en kind te hebben. Eerder in de evolutie stond welhcht voorop
dat de vrouw zo b i j voorkeur baarde in de relatief veüige rustfase. Maar nog steeds is
het zo dat in deze fase baringen het vlotste verloop hebben en er de geringste kans is op
sterfte of ziekte voor de pasgeborene. De biologische klok zorgt er dus voor dat de baring niet alleen voor de moeder, maar ook voor het kind op het juiste moment plaatsvindt. Recent werd aangetoond dat b i j de foetale rat en aap de klok reeds actief was.
Zou de moederlijke of de foetale SCN het circadiane patroon in baringen bepalen? Deze
vraag is in eerste instantie alleen dierexperimenteel te beantwoorden.
De rat bevah, als nachtdier, b i j voorkeur in het Ucht. De foetale SCN b i j de rat vertoont metabool en electrofysiologisch reeds circadiane metabole ritmen. Het circadiane
patroon in geboortes b l i j f t echter bestaan wanneer de foetale hersenen enkele dagen voor
de geboorte verwijderd worden (Fig. 5). Als daarentegen de moederlijke SCN gelaedeerd
wordt verdwijnt het circadiane ritme van de geboortes. Ondanks het feit dat de foetale
SCN bij de rat reeds actieve circadiane pacemakercellen bevat, lijkt dus althans het circadiane aspect van de bevalling voornamelijk aan de moeder te worden overgelaten.
Hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor de mens, aangezien wij recent vonden dat vasopressine, de transmitter voor de SCN, b i j het kind pas in de maanden na de geboorte
tot expressie komt.
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Fig. 4. Gemiddelde tijd dooi gebracht met waken, in rustige slaap of REM-slaap
gedurende een 48 uursperiode voor en na implantatie van een met 20 ng vasopressine
geladen
Accurel buisje dat geïmplanteerd
werd in de laterale ventrikel van de rat. Het sterretje
geeft significante verschUlen met de controle-periode aan in de respectievelijke 2 uursperiode (uh Kruisbrink et al., 1987). Ondanks de hoge vasopressinespiegels
in de cerebrospinale vloeistof gaat het circadiane waak-slaapritme
door.
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Fig. 5. Zm/ngerscliapsdinir
van ratten waarvan de foetale hersenen waren
verwijderd
door aspiratie (ASP), bij sham geopereerde ratten (SHAM) en niet geopereerde
controles (C). Ook na verwijdering van de foetale hersenen bevalt de rat bij voorkeur in de
lichtfase. (Figuur uit K. Boer, 1976, proefschrift.
Voor details zie Swaab et al., Ciba
Found. Syntp. 47, p 379-400, 1977).

Recente waarnemingen van Mann en medewekers in couveuse-afdelingen laten zien
dat dag/nacht-ritmen in de omgeving de groei en ontwikkeling stimuleren. Te vroeg geboren kinderen die in tegenstelling tot wat de gewoonte is op couveuse-afdelingen aan
een duidelijk licht/donker-regime werden blootgesteld sliepen meer dan de controles die
dag en nacht aan dezelfde hoeveelheid licht en geluid onderworpen waren. Bovendien
verhep de voeding beter in de eerste groep en groeiden de kinderen zelfs nog maanden
na hun ontslag uit het ziekenhuis beter. Deze waarnemingen zullen de dagelijkse gang
van zaken in couveuse-afdelingen de komende jaren zeker sterk beinvloeden.
Circadiane rittnen tijdens veroudering en bij de ziekte van Alzheitner
Verlies en desynchronisatie van circadiane ritmen is één van de karakteristieke verschijnselen van het verouderings-proces. Dat oudere mensen overdag dutjes doen, 's nachts
gefragmenteerd slapen en vroeg opstaan wordt door iedereen als " n o r m a a l " aanvaard.
Niet door de ouderen zelf trouwens, want 90% van de zestig- tot tachtigjarigen klaagt
over slaapproblemen. Deze veranderingen in slaappatroon zijn meer uitgesproken, vroeger optredend en gaan vaak gepaard met onrust b i j de meest voorkomende vorm van
dementie, de ziekte van Alzheimer. Het verlies van circadiane ritmen is zelfs een veel
voorkomende reden voor opname van Alzheimer patiënten. Immers, wanneer de patiënt
niet alleen overdag, maar ook 's nachts intensief moet worden verzorgd is dit voor geen
enkele partner meer op te brengen.
De disruptie van slaappatronen in het senium en bij de ziekte van Alzheimer lijkt sprekend op de veranderde slaapritmen na lesie van de SCN bij de rat. Daarom vroegen w i j
ons af of deze veranderde slaappatronen veroorzaakt zouden kunnen zijn door degeneratieve veranderingen in de SCN van de menselijke hersenen.
Om deze hypothese te toetsen moest aan enkele voorwaarden worden voldaan:
1) Daar er in klassieke kleuringen van de menselijke hypothalamus geen SCN te zien
was, werd er aan het bestaan van deze structuren in de menselijke hersenen tot recent
getwijfeld. Deze twijfel kon worden weggenomen doordat m.b.v. antilichamen tegen
vasopressine deze kern goed zichtbaar te maken was, ook in routine obductiemateri-
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aal (Fig. 3). Dit bleek zelfs het geval te zijn wanneer 'de hersenen pas enkele dagen
na de dood gefixeerd konden worden en ook wanneer de hersenen lang (b.v een jaar)
in formaline bewaard waren. Neuropeptiden blijken vaak zeer stabiele markers te
zijn voor hersenstructuren.
2) Bovendien werden de morfometrische technieken in het N I H ontwikkeld die het mogelijk maken om volume, cel-dichtheid en celaantal van een hersenstructuur te bepalen.
3) Een groot probleem vormde het noodzakelijke hersenmateriaal. Hoewel er naar
schatting zo'n vijftigduizend Alzheimer-patiënten in Nederland zijn, lukte het ons in
eerste instantie slechts met veel moeite in zo'n vier jaar tijd slechts v i j f hersenen van
Alzheimer-patiënten te verzamelen. Immers, Alzheimer-patiënten overlijden in verpleegtehuizen o f thuis en obductie was dus geen gewoonte bij deze ziekte.
Omdat wij merkten dat ook andere onderzoekers grote belangstelling voor het ziektebeeld kregen en dezelfde problemen hadden met het verkrijgen van hersenmateriaal,
besloten wij een Nederlandse hersenbank op te richten. Hiervoor werd medewerking
verkregen van het ministerie van O&W, van de SOOM, van verpleeghuizen in de regio Amsterdam, van familieleden van demente padënten, de Alzheimer Stichting, de
afdehngen neuropathologie van de V U en het A M C . De afgelopen drie jaar kwamen
er meer dan honderd hersenen van Alzheimer-patiënten voor onderzoek ter beschikking, en eenzelfde aantal van controles. Hieruit zijn steeds ongeveer zeventig structuren uitgeprepareerd, voorbewerkt en beschikbaar gesteld aan een dertigtal onderzoeksgroepen i n Nederland en in het buitenland. De neuropathologische diagnose is
niet alleen van belang voor de onderzoekers maar wordt door de familie meestal ook
op prijs gesteld. Tevens bleek hoe belangrijk goed neuropathologisch onderzoek van
het controle materiaal was, dat vaak onverwachte pathologie het zien.
De SCN bij de oude mens en bij patiënten met de ziekte van AIz/ieimeiMetingen bij 35 controles en tien Alzheimer-patiënten heten inderdaad een plotselinge
afname van zo'n 50% van de SCN-cellen zien in de oudste leeftijdsgroep. Dit geldt zowel
voor de vasopressine cellen als voor het totale celaantal (Fig. 6). Waarnemingen bij de
mens laten altijd vragen open over de aard van het bestudeerde materiaal. Daarom is
het belangrijk te vermelden dat ook bij de oude rat veranderingen in circadiane ritmen
optreden. Bovendien vertoont de SCN in de oude rat ook een verhes van vasopressine
cellen in de SCN, hoewel het totale celaantal intact b l i j f t . De afname in SCN-celaantal
bij de mens was nog veel sterker en vroeger optredend bij Alzheimer-patiënten. Er blijkt
dus een substraat te zijn voor het verhes van circadiane ritmen binnen de SCN zelf.
Zou dit fenomeen van verlies van circadiane ritmen bij Alzheimer-patiënten welhcht
te gebruiken zijn voor vroegdiagnostiek of voor het evalueren van effecten van potentiële geneesmiddelen o f niet-farmacologische therapieën? Voor dit doel heeft de electronische afdeling van het N I H een apparaatje ontwikkeld dat vele toepassingen l i j k t te hebben. Het wordt om de pols gedragen en registreert de circadiane patronen van bewegingen (activiteit/rust) of van de lichaamstemperatuur gedurende een week. Inderdaad b l i j ken Alzheimer-patiënten, die geregistreerd worden in samenwerking met de Valeriuskliniek te Amsterdam, een veriies van circadiane ritmen te vertonen. Het lijkt dus mogelijk
de functieveranderingen tijdens veroudering en dementie van het betreffende hersengebiedje, de SCN, b i j de mens op simpele, goedkope en niet belastende wijze, reeds tijdens
het leven te meten. Tevens maakt deze techniek het mogelijk om te zien welke behandeling effectief zou kunnen zijn tegen de nachtelijke onrust bij Alzheimerpatiënten. De
thans gebruikte geneesmiddelen zijn niet effectief.
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Fig. 6. Celaantal in de nucleus supfachiasmatictis
(SCN) bij de mens in diveise
leeftijdsgroepen, bij Alzheimer-patiënten
(DEM) met een gemiddelde leeftijd van 78 ± 5 jaar,
twee transsexuelen (man naar vrouw. Tl en T2) en een vrouw met een Prader-Willi
syndroom (P). De laatste drie individuen zijn niet meegenomen voor de betekening van het
gemiddelde en de SEM voor iedere leeftijdsgroep.
De Alzheimer patiënten hebben een
gering aantal SCN-cellen terwijl het celaantal bij de transsexuelen en de Prader-Willi patiënt zeer groot is. (Uit Swaab et al., 1987.)
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Uit een aantal toevalsbevindingen in het patiëntenmateriaal bleek dat, naast haar rol in
de coördinatie van circadiane ritmen de SCN welhcht ook belangrijk is voor de voortplanting.
De SCN is essentiëel voor de circadiane fluctuaties in het voortplantingsgedrag bij vele
zoogdieren, en voor de seizoensvariades b i j anderen. Het was echter totaal onverwacht
dat wij in de hersenen bij twee transsexuelen (man naar vrouw) en twaalf homosexuele
mannen een SCN vonden die tot twee maal zo groot was als die in het referendemateriaal
(Fig. 6). Een soortgelijke zeer grote SCN werd tevens gevonden b i j een vrouw met een
Prader-WilU syndroom, een aangeboren stoornis in de vorming van L H R H (Fig. 6). Dit
peptide uit de hersenen stimuleert normaal de producde van geslachtshormonen.
Geslachtshormonen hebben belangrijke blijvende effecten op de hersenontwikkeling.
Een tekort aan geslachtshormonen gaat in het geval van de Prader-WilU patiënt dus samen met een te grote SCN. O f dit een causaal verband is dat welhcht ook de grote SCN
bij transsexuelen en homosexuelen kan verklaren moet dierexeperimenteel uitgezocht
worden.
Zou het inderdaad zo kunnen zijn dat transsexualiteit en homosexuahteit berusten op
een tekort aan geslachtshormonen ergens tijdens onze hersenontwikkeling? Zo ja, waardoor werd dit tekort dan veroorzaakt en in welke fase van de hersenontwikkehng, en
wat heeft de SCN precies met sexueel gedrag te maken? Zou de SCN niet alleen maar
zorgen voor de circadiane component in ons sexueel gedrag, maar ook een r o l spelen in
aspecten van "gender" en sexuele preferentie?
Zoals steeds roept onderzoek een veelvoud van de vragen op die het beantwoord heeft.
Maar veel aspecten van de vraag hoe en waartoe de klok in onze hersenen tikt lijken momenteel in principe oplosbaar door de beschikbare technieken, de combinatie van waarnemingen aan de levende mens, aan obductiemateriaal en in het dierexperiment in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden die zo kenmerkend zijn voor het huidige hersenonderzoek.
De verwachting is dat er op deze wijze de komende jaren niet alleen veel gegevens beschikbaar zullen komen betreffende de basis van neurologische en psychiatrische ziektebeelden, zoals de ziekte van Alzheimer, schizofrenie, multiple sclerose, amyotrofe lateraal sclerose, depressie, dyslexie, zwakzinnigheid bij kinderen, maar ook betreffende 'de
verschillen in hersenstructuren die ons dagelijks leven bepalen, zoals hnks- o f rechtshandigheid, verschillen tussen man en vrouw en verschillen in sexuele voorkeur.
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DE VERRASSENDE W E R K I N G V A N E I W I T T E N
door
J. Drenth
Als er over eiwitten gesproken wordt, dan associeert men dat meestal met voedsel,
en
dat wekt de indruk dat de interesse voor eiwitten uitsluitend ligt in de hoeveelheid die
we met ons eten naar binnen krijgen.
Natuurlijk vormen eitwitten een onmisbaar bestanddeel van ons voedsel. Maar ze
worden niet als zodanig gebruikt, doch bij de spijsvertering afgebroken tot de kleine
bouwstenen waaruit ze zijn samengesteld: cle aminozuren. Ons hchaam kan zelf ook wel
een aantal aminozuren synthetiseren, maar voor een belangrijk deel komen ze toch met
ons eten naar binnen.
voedsel eiwitten

~^

aminozuren

^

nieuwe eiwitten

Die aminozuren komen in het bloed terecht en worden dan vervoerd naar de plaatsen
in het lichaam waar de nieuwe eiwitten worden opgebouwd, dus de eiwitten die het l i chaam zelf, voor zijn eigen functioneren nodig heeft. En dat zijn erg veel verschillende
eiwitten, die allemaal een specifieke funktie hebben. Bijvoorbeeld een transporterende
funktie, zoals het rode hemoglobine in het bloed dat de overdracht van zuurstof verzorgt. Of een regulerende funktie, zoals door het insuline wordt uitgeoefend. O f een katalyserende funktie om de chemische reacties in de levende cel op gang te houden.
Eiwitten worden ook als constructiemateriaal gebruikt. Als spinnen hun web construeren, dan wordt het materiaal daarvoor geleverd door de spinkUeren. Het is een substantie die dezelfde samenstelling heeft als de sterke en soepele draad die door de zijderups
wordt gesponnen. Beide draden bestaan uit eiwit, dat — in dit geval — uit hele langgerekte moleculen bestaat, die allemaal met hun lengteas evenwijdig aan de vezelrichting
liggen.
Vezels zijn altijd op deze manier uit langgerekte moleculen samengesteld, spindraad,
zijde, maar ook onze haren en de wol van een schaap. Ook bij het ingewikkelde proces
van de bloedstolling spelen eiwitvezels een rol. Als ergens een bloedvat wordt beschadigd, dan komt een hele cascade van chemische reacties op gang, die tenslotte leidt tot
de omzetting van het oplosbare bloedeiwit fibrinogeen tot het onoplosbare fibrine. De
laatste stap gaat o.i.v. thrombine, dat zelf weer uit prothrombine wordt gevormd.
Er ontstaat dan een netwerk van fibrine draden in de wond waartegen zich weer deeltjes uit het bloed nestelen, zodat het gat wordt opgevuld. Onoplosbare vezelvormige eiwitten spelen dus een nuttige rol, maar veel interessanter zijn eigenlijk de oplosbare eiwitten. Die groep van oplosbare eiwitten is ook veel groter dan die van de vezels. H u n
moleculen bevatten eveneens die hele lange ketens, maar die zijn nu niet gestrekt, maar
opgevouwen tot een ongeveer bolvormig deeltje.

Natiuirkundige Voordrachten N.R. 67. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 13 februari 1989.
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Er bestaan 20 verschillende types bouwstenen, aminozuren, waaruit de eiwitten zijn
opgebouwd. Ze hebben allemaal twee aanhechtingspunten met hun buren, gevormd
door een zure groep en een basische groep, samen aan een koolstofatoom bevestigd. Als
derde groep zit er aan dat centrale koolstofatoom nog wat we noemen: een zijgroep en
die is verschillend voor alle 20 aminozuren.
G L U (Glycine) is het kleinste familielid. Dat heeft slechts een piepklein waterstof
atoom als zijgroep. Een grote broer is TRYP (Tryptofaan) met een ringsysteem. Die zijgroepen bepalen de eigenschappen van de aminozuren, bijv. of ze polair zijn of nietpolair. De polaire zijn graag in contact met water, terwijl de niet-polaire het hefst contact met water mijden. Sommige aminozuren hebben dus waterminnende en andere hebben waterafstotende eigenschappen.
Een eiwitmolecuul bestaat uit honderden van die aminozuren aan elkaar gehecht in
een lange keten en die keten vouwt zich op een bepaalde manier op. Hoe weet die keten
nu hoe hij zich moet opvouwen? Dat gaat spontaan en dat wordt bepaald door de volgorde van de aminozuren. Die met waterafstotende zijgroepen zoeken zoveel mogelijk een
plaatsje binnenin het molecuul, ver van het omringende water, terwijl de waterminnende
aminozuren aan de buitenkant gaan zitten in contact met het omringende water.
De aard van de aminozuren en hun volgorde in de keten bepaalt dus de wijze van opvouwing van de keten en daarmee de uiteindelijke structuur van het molecuul en dus ook
de eigenschappen van het molecuul.
De volgorde van de aminozuren in de keten wordt zelf weer gedicteerd door de genetische informatie die hgt opgeslagen in het D N A van de celkern.
DNA

RNA

^

lineaire eiwitketen

^

opgerolde eiwitketen

In het D N A ligt dus de bron van alles. De allerbelangrijkste ontwikkeling op eiwitgebied in de laatste 15 jaar is dat we in staat zijn om via het D N A het eiwit te veranderen.
DNA:

- C-C-A - T-C-A - T-C-C - T-T-C -

RN A :

- G-G-U - A-G-U - A-G-G - A - A - G -

EIWIT: — GLY

— SER

— ARG — ASN —

Steeds drie bouwsteentjes van het D N A bepalen welke aminozuur er op die plaats in
de keten terecht komt. Een heel nieuw en revolutionair element in de bestudering van
eiwitten is nu dat men tegenwoordig die code kan veranderen. Als bijv. in T C A de T
wordt vervangen door een C dan krijgen we de code C C A en dat betekent dat er op
deze plaats in de keten niet een aminozuur SER (Serine) maar een Gly wordt ingebouwd.
Men kan ook hele stukken uit de D N A keten wegknippen of vervangen door een ander
stuk of een stuk toevoegen. Die mogelijkheid van vervanging heeft enorme consequenties gehad voor het eiwitonderzoek. Maar er is nog meer met het D N A mogelijk. Het
kan ook overgeplant worden van het ene organisme in het andere.
Ik zal een voorbeeld geven dat betrekking heeft op de kaasbereiding. Hoe wordt kaas
gemaakt? Dat is al een ontzettend oud proces waarbij de melk tot stremming wordt gebracht door een preparaat dat uit kalvermagen wordt geëxtraheerd. Dit preparaat bevat verschillende eiwitten waarvan de voornaamste is het chymosine. Dit chymosine behoort tot de grote groep van eiwitten die chemische reacties kunnen versnellen, katalyseren. Die eiwitten met katalytische eigenschappen zijn de enzymen, en dat zijn geweldig
efficiënte katalysatoren. Chymosine verzorgt de splitsing van de binding tussen twee
aminozuren in het melkeiwit «-caseïne. Niet willekeurig tussen twee aminozuren maar
heel specifiek tussen een bepaald aminozuur en de buurman daarvan (nummer 105 en
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106). Zonder chymosine geen of een oneindig langzame splitsing, mèt chymosine is het
in een wip gebeurd. Er ontstaan dan kleinere brokstukken die samen met calcium ionen
de melk doen stremmen.
Het technische probleem is dat er niet genoeg kalvermagen zijn om het nodige stremsel
te maken. Wat doen ze nu bij Gist-Brocades in Delft? Het D N A dat voor de chymosine
codeert, wordt uit een koe geïsoleerd en overgebracht naar een microorganisme, in dit
geval gist. Het chymosine D N A wordt opgenomen in het eigen D N A van de gist en die
gaat dan, samen met zijn eigen eiwitten, ook chymosine produceren. Dat proces kan
men op grote schaal door fermentatie uitvoeren en zodoende de chymosine in zuivere
vorm isoleren.
Een ander voorbeeld waarbij moderne gentechnologie een rol speeh, is wassen met
biologische waskracht. Het "biologische" betekent dat aan het wasmiddel enzymen zijn
toegevoegd die de afbraak van het vuil verzorgen waardoor het gemakkelijker kan worden weggewassen. Het voornaamste enzym in waspoeder is het eiwitsplitsende enzym
subtihsine. Dat kan gemakkelijk in grote hoeveelheden worden bereid door fermentatie
van Bacillus subtilis. De moleculen hebben een keten van 275 aminozuren en die keten
is op een ingewikkelde manier opgevouwen. Het molecuul heeft ongeveer de vorm van
een bol met lussen aan het oppervlak. Het is een goed stabiel enzym en dat moet ook
wel want het wasproces speelt zich meestal bij verhoogde temperatuur af, ongeveer
60°C. Die thermostabiliteit is dan ook geen probleem, maar er is wel een ander probleem. Subtihsine katalyseert de afbraak van eiwitten, maar niet alleen de eiwitten in het
vuil, het breekt ook zichzelf af, dwz. het ene subtihsine molecuul knipt het andere kapot.
En dat begint met het doorknippen van de meest toegankelijke plaatsen en dat zijn de
lussen. Daardoor gaat de stabihteit achteruit en de enzymatische activiteit verdwijnt al
heel gauw. Ongeveer 20 minuten na het begin van het wasproces is alle biologische waskracht verdwenen. De oplossing van dit probleem ligt weer op D N A niveau. Uit het stukje D N A dat voor zo'n lus codeert, wordt iets weggenomen en het resulterende eiwit heeft
dus een kortere lus die minder gemakkelijk geknipt wordt en het enzym heeft een langere
levensduur.
Enzymen spelen een steeds belangrijker rol in technologische processen, bijv. ook bij de
bereiding van zoete, suiker vervangende stropen uit zetmeel. Men gaat uit van het goedkope maïszetmeel, dat o.i.v. het enzym amylase wordt geknipt in kleinere stukken: dextrines. Daarna volgt een behandehng met het enzym glucamylase, dat de dextrines verder
splitst tot glucose moleculen. Glucose is niet zo erg zoet en daarom wordt de helft ervan
omgezet in fructose o.i.v. het enzym glucose isomerase. Het mengsel van gelijke delen
glucose en fructose smaakt namehjk even zoet als gewone suiker.
Enzymen worden ook in het ziekenhuis toegepast, bijv. voor de uitvoering van extreem
gevoelige analyses, maar ook bij de behandehng van brandwonden. Die bevatten n l . veel
dood weefsel, dat een excellente voedingsbodem vormt voor alleriei vervelende microorganismen. Men behandelt daarom zo'n brandwond met het enzym trypsine. Dat
breekt de eiwitten in het dode weefsel af. Die vervloeien dan en kunnen gemakkelijk
worden verwijderd. Maar waarom tast trypsine alleen het dode en niet het levende weefsel aan? Dat komt omdat levend weefsel een ander eiwit bevat dat de werking van trypsine tegengaat door zich er aan te binden. Het heet anti-trypsine en normaal is er een evenwicht tussen anti-trypsine en trypsine of trypsine-achtige enzymen. Anti-trypsine komt
o.a. ook in de longen voor en het houdt daar de werking van trypsine tegen. En hier
kom ik op terrein dat wat gevoelig ligt voor de rokers onder U . Tabaksrook bevat naast
teer, nicotine en andere onaangename producten ook oxiderende stoffen en die inactiveren anti-trypsine waardoor de trypsine vrij spel krijgt en het longweefsel wordt aange-
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tast. De oxydatie gebeurt aan het aminozuur methionine. Het zwavel atoom daarvan
ontvangt dan twee zuurstof atomen. Die methionine zit precies in het contactgebied tussen de anti-trypsine en de trypsine en de oxydatie verhindert de binding tussen beide eiwitten.
Enzymen zijn stuk voor stuk geweldig efficiënte katalysatoren. Als we willen begrijpen
waarom ze zo goed zijn dan moeten we de ruimtelijke structuur van hun moleculen proberen te vinden. Misschien vraagt U zich af hoe we zo'n structuur kunnen vinden.
M.a.w. hoe vinden we de plaats van al die duizenden atomen waaruit zo'n groot eiwitmolecuul is opgebouwd? Er gewoon naar kijken door een sterk vergrotend lichtmicroscooop levert niets op, omdat het gewone zichtbare licht een te lange golflengte heeft.
Die golflengte is als het ware de verdehng van een maatlat en die is in dit geval veel te
grof, nl. duizend maal zo lang als de op te meten afstanden. Daarom moeten we strahng
met een veel kortere golflengte gebruiken en die bestaat. RöntgenstraUng voldoet aan
deze voorwaarde. Het vervelende is alleen dat röntgenstralen zich niet laten afbuigen
door lenzen en een röntgenmicroscoop bestaat dan ook niet. Maar gelukkig spiegelen
ze wel tegen de inwendige vlakken van een kristal. En dus moet het eiwit gekristalhseerd
worden. Een kristal is net een kaleidoscoop en spiegelt de opvallende röntgenstraal in
duizenden verschillende richdngen. We meten de intensiteit van al die gespiegelde stralen
en dat wordt dan in een rekenproces met een computer verwerkt en tenslotte wordt dan
een ruimtelijk beeld van het hele eiwitmolecuul verkregen. Het rekenproces vervangt
a.h.w. de lens.
Zo'n structuurbepaling vereist tamelijk veel werk, maar met de moderne hulpmiddelen
gaat het wel steeds vlugger. Toch is het nog ahijd een kwestie van 2 tot 3 jaar. Het hangt
er o.a. erg van af o f het eiwit zich gemakkelijk laat kristalliseren. Die kristalletjes hoeven
niet zo groot te zijn, ongeveer 0,3 mm, maar ze zijn voor een röntgenstructuurbepaUng
wel noodzakelijk. We hebben in ons laboratorium nu van ongeveer een dozijn eiwitten
de structuur bepaald en ik zal nog een tweetal daarvan behandelen.
In de eerste plaats het molecuul van het enzym fosfohpase (Fig. 1). Het is een betrekkelijk klein eiwit met niet meer dan 123 aminozuren in de keten. Het is wel erg stabiel en
dat komt door de verbindingsstukken tussen delen van de keten. Dat zijn zogenaamde
zwavelbruggen en daarvan zijn er niet minder dan zeven in het molecuul. Dit enzym
werkt in de spijsvertering; het splitst fosfolipiden van het voedsel in de darm. Maar het
is eigenlijk vooral interessant omdat soortgelijke enzymen betrokken zijn b i j ontstekingsreacties, zoals bijv. in de longen bij asthma. Als je dit enzym kunt afremmen in
zijn werking dan kun je die ontstekingen tegengaan. We wihen daarom proberen, op
grond van de structuur, een stof te vinden die de katalytische activiteit van het enzym
stopt. Dat zou het begin kunnen vormen van de ontwikkehng van een geschikt geneesmiddel.
Het volgende voorbeeld is van een groter en wat gecomphceerder enzym. Het wordt
geëxtraheerd uit Pseudomonas bacteriën, die algemeen in de bodem en in het water voorkomen. Die bacteriën zijn opruimers, bijv. van de resten van afgestorven planten. Als
planten afsterven komen er grote hoeveelheden aromatische verbindingen in de bodem.
Milieudiensten zouden dan de wenkbrauwen fronsen, want aromaten staan nu niet bekend als milieuvriendelijk. De natuur heeft daar echter geen enkele moeite mee. Ze worden in de plant nuttig gebruikt en als ze dan niet meer nodig zijn dan worden ze wel door
de bacteriën opgeruimd. Die bacteriën bezitten een serie enzymen waarmee dat opruimproces wordt uitgevoerd en wij hebben één van die enzymen onderzocht. Het heeft als
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Fig. 1: De /(elenopvoinving

van Itet molecuul

fosfolipase

substraat p-hydroxybenzoaat en het hecht aan de aromatische ring in dat substraat een
tweede OH-groep en het heeft daarom de lange naam p-hydroxybenzoaat hydroxylase.
Andere enzymen nemen een verdere afbraak voor hun rekening. Ons enzym heeft een
lange keten van ongeveer 400 aminozuren en die keten is op een ingewikkelde manier
opgevouwen (Fig. 2). U ziet o.a, spiraalvormig opgevouwen delen. Die tref je vaker in
eiwitten aan. Men noemt zo'n spiraal een a-helix. De drie kleuren geven aan dat het molecuul als drie tamelijk onafhankelijke delen is opgevouwen. In Fig. 3 ziet U de keuken
van het enzym. Dat is het actieve centrum, dwz. het gedeelte van het molecuul waar de
chemische reactie plaats vindt. Daar zit het substraat, dus het molecuul waaraan een extra OH-groep moet worden gehecht. Dat zuurstof atoom komt van moleculaire zuurstof
uit de lucht. Als hulpstof gebruikt het enzym een organisch molecuul met een ringsysteem, een flavine ring. Die ring dient als intermediair bij de reactie tussen de luchtzuurstof en het substraat. We denken dat we door de structuurbepaling van de beginen eindtoestand en van tussenstappen, een aardig gedetailleerd beeld van het katalytisch
mechanisme van dit enzym hebben gekregen en misschien kan die kennis nog eens gebruikt worden om enzymen te ontwerpen die giftige stoffen die door de mens zelf in het
milieu worden gebracht, te verwijderen.
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Fig. 2: De kelenopvoiiwing

van liet molecuul

p-hyclfoxybenzoaat

hyclfoxylase
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Fig. 3: Hel aclieve centnim

van Itet enzym p-hydroxybenzoaat

hydroxylase

S C H A D E L I J K E EFFECTEN V A N Z O N L I C H T OP D E H U I D , M E T N A M E
HUIDKANKER
door
D . Suurmond
Inleiding.
Zonlicht heeft op ons hchaam niet alleen gunstige maar ook ongunstige effecten. Eén
van de zeer weinige onomstreden gunstige effecten is de vorming van vitamine D3 in de
huid, het anti-rachitis vitamine. Andere veronderstelde gunstige effecten zijn nog niet
bewezen. Dat geldt bv voor het stimuleren van het hchamelijk prestadevermogen en de
preventie van bovenste luchtweginfecties. Dat zonhcht de stemming van bewoners van
zon-arme landen in positieve zin kan beinvloeden is wel duidelijk.
Schadelijke effecten van zonhcht zijn zonnebrand, snellere veroudering van de huid
en ook van de ooglens (staar) alsmede huidkanker. Deze laatste drie zijn lange termijneffecten.

Natuurkundige Voordrachten N.R. 67. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 20 maart 1989.
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Uit well<e componenten
bestaat
zonlicltt?
Men onderscheidt de volgende spectrale golflengtegebieden:
(a) ultraviolete straling (UV, 250-390 nm = nanometer), (b) zichtbaar licht (390-750 nm)
en infrarood (warmtestraling, vanaf 750 nm). Het UV wordt onderverdeeld in UV-C
(250-290 nm), U V - B (290-320 nm) en het U V - A (320-390 nm) (Fig. 1).
UV-C komt niet of nauwelijks op het aardoppervlak en wel doordat het wordt tegengehouden door de ozonlaag in de stratosfeer. Dat geldt ook voor een klein (meest kortgolvige) deel van het U V - B . De rest van het UV-B alsmede het U V - A bereikt wel het
aardoppervlak. Zou de ozonlaag afnemen, bv door toename van chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) dan komt er meer U V - B en bovendien U V - C op aarde. Sommige
kunstmatige UV-bronnen zoals de klassieke hoogtezon, produceren ook vrij veel UV-C
(naast U V - B en U V - A ) .
UV-B is verantwoordelijk voor de zgn zonnebrandreactie in de huid en doet tevens de
pigmentatie (bruine kleur) in de huid toenemen. Ook UV-C geeft zonnebrand. U V - A
verwekt onder natuurlijke omstandigheden nooit zonnebrand maar wel een fUnke pigmentatie. Er zijn tegenwoordige kunstmatige UV-bronnen die zo'n enorme hoeveelheid
U V - A (en vrijwel geen UV-B of C) uitsralen dat men daarmee wel zonnebrand kan verwekken. De hiervoor benodigde dosis (in kJ/m^) is globaal 1000 keer die van U V - B .
De kleinste dosis UV-strahng die vereist is om op een blanke huid die nooit aan de
zon blootgesteld is geweest, een juist waarneembare roodheid te verwekken noemt men
de M E D (Minimum Erytheem Dosis). Deze is gemiddeld 200 J/m^ o f 0,2 kJ/m^ met
een vrij grote spreiding.
Totale jaarlijkse
UV-doses
Om een indruk te krijgen hoeveel erytheem-verwekkende UV-strahng uit zonlicht de Nederlanders gemiddeld ontvangen zijn in Leiden en Utrecht metingen bij vrijwilhgers verricht. Hieruit bleek dat "buitenwerkers" gemiddeld 300 M E D (60 kJ/m^) en "binnenwerkers" gemiddeld 100 M E D ontvangen, beide met een vrij grote spreiding. Een zonnevacantie van 3 weken in Spanje levert ongeveer 60-75 M E D op en wanneer men daarbij
alle dagen aan het strand doorbengt kan dat oplopen tot 100-150 M E D . Verder is uit
een recente enquête gebleken dat men met een zonnebankkuur globaal 30 M E D ontvangt. Voor een voldoende vitamine D3 synthese heeft een blanke ongeveer 50 M E D
per jaar nodig, voor donkere huidtypen is dat aanzienlijk veel meer.
Lange t i j d heeft men gemeend dat U V - A volledig onschadelijk voor de huid zou zijn
en wel een mooie bruine kleur zou geven. Nu weten we dat ook U V - A de veroudering
van de huid kan versnellen en ook huidkanker kan veroorzaken zij het dat de daarvoor
benodigde cumulatieve dosis ca 1000 keer hoger ligt dan voor U V - B . Verder kan U V - A
verschUlende U V - B effecten versterken. Opmerkelijk is dat er een duidelijke correlatie
lijkt te bestaan tussen het zonnebrandverwekkende (erythematogene-) en het huidkankerverwekkende (carcinogene-) effect van UV-straUng. Hoe gemakkelijker een bepaalde
golflengte in het UV-gebied roodheid veroorzaakt, des te groter is het kankerverwekkende effect.

Kunstmatige
UV-bronnen
De meeste lampen en TL-buizen die tegenwoordig gebruikt worden om bruin te worden
stralen voornamelijk U V - A uit. Er zijn echter ook nog wel lampen (bv die in zgn zonneweiden in zwembaden worden toegepast) die behalve U V - A ook een fhke hoeveelheid
UV-B produceren. Voor de therapie van bepaalde huidaandoeningen (vooral psoriasis)
worden TL-buizen gebruikt die óf wel voornamelijk U V - B óf U V - A uitstralen.
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Penetratie

van UV in de huid

Om in de huid een effect te sorteren, zoals roodheid, vitamine D j synthese o f pigmentatie, moeten de stralen in de huid doordringen. Een belangrijk deel van het UV lukt
dat niet doordat het wordt gereflecteerd door de hoornlaag van de huid en geabsorbeerd
door het melanine pigment in de cellen van de onderste laag van de opperhuid. Pigmentproducerende cellen worden melanocyten genoemd. Zonhcht stimuleert deze producde
en de distributie van het pigment over andere cellen in de epidermis.
Naarmate de hoornlaag dikker is of wordt en de pigmentatie toeneemt kan er minder
UV in de huid doordringen. Dit doet zich voor na herhaalde bestrahng en wordt het
hardings-effect genoemd. De diepte van de penetratie is afhankelijk van de golflengte:
des te langer deze is des te dieper is de penetratie. UV-C komt tot in de opperhuid, U V - B
dring er net doorheen en U V - A dringt tot diep in de bindweefsellaag door. Infrarood
gaat tot in het vetweefsel. Huidcarcinomen ontstaan uit cellen van de opperhuid (basaalcel en plaveiselcel carcinoom).
De mate van penetratie van UV in de huid is sterk afhankelijk van het huidtype. Het
is gebruikelijk om 6 huidtypen te onderscheiden. Het eerste is dat van blanke mensen
die altijd verbranden in de zon en nooit bruin worden (Iers-Keltische type). Mensen met
type 6 hebben een zwarte huid, type 5 is dat van Mediterrane volkeren. Type 4 bruint
snel en verbranden alleen in geringe mate in het begin van de zomer. Type 2 en 3 zijn
wat moeilijker uit elkaar te houden: 2 verbrandt regelmatig maar wordt op de duur toch
wel wat bruin terwijl 3 slechts nu en dan verbrandt en makkelijk bruin wordt. Hoewel
deze indeling enigszins arbitrair is blijkt zij toch wel praktische betekenis te hebben. De
meeste autochtone Nederlanders behoren tot typen 2 en 3.
Toenemende pigmentatie als gevolg van zonnebaden vermindert verdere penetratie
van U V in de huid en biedt dus enige bescherming. Niettemin moet bruin worden toch
beschouwd worden als een reactie op een initiële beschadiging van de huid.
Overzicht van de sc/tadehj/ce effecten van UV in de huid.
1. Zonnebrand; ontstekingsreactie als gevolg van celbeschadiging.
2. Degeneratie van bindweefselvezels, met name van elastische vezels. Hierdoor wordt
de huid rimpeUger en stugger. Verder wordt de opperhuid dunner. Dit is een lange
termijn effect, evenals:

thymine

Fig.

psoraleen

UV-A

additie-product

2.

UV-geinduceerd additie-product
tussen een tliymine-ino/ectile en psoraleen.
Soortgelijke
additie-producten
worden gevortnd tussen een psoraleen molecule en een thyminecoinponent in DNA.

114

3. Huidkanker en voorstadia hiervan.
4. Ontstekingsreacties door de aanwezigheid van (te veel aan) bepaalde lichaamseigen
of hchaamsvreemde stoffen die onder invloed van UV veranderen (fotosensitizers) en
dan schadelijk worden voor cellen in de huid.
Voorbeelden: porfyrines (bij erfelijke stofwissehngsstoornissen), een reeks medicamenten, bv tetracyclines, cosmetica, planten (o.a. het sap uit de stengel en het blad
van de grote Bereklauw).
5. Verergering van bestaande huidaandoeningen, bv. lupus erythematodes.
6. Soms ontstaat lichtovergevoehgheid met ontstekingsverschijnselen zonder dat er een
fotoactieve stof aantoonbaar is.
Fotochemische reacties, bv. door psoralenen (Fig. 2) en porfyrines worden meestal
door U V - A geïnduceerd en slechts zelden door U V - B .
Huidkanker
Het heeft lang geduurd voordat het duidelijk werd dat de zon de oorzaak is van ca 90%
van alle huidcarcinomen. Er zijn diverse argumenten om huidkanker aan overmatige
blootstelling aan zonlicht toe te schrijven:
1. Van alle huidkankers komt ca 90% in het gelaat en op de handen voor, dus daar waar
men de meeste zon ontvangt.
2. Mensen die beroepsmatig veel in de zon komen hebben aanzienlijk vaker huidkanker
dan anderen.
3. Er zijn belangrijke geografische verschillen. Blanken in bv. Australië en Texas hebben veel vaker huidkanker dan in ons land. In de Verenigde Staten neemt de kans
op huidkanker bij elke 10 breedtegraden zuidelijker met een factor 2 toe.
4. Bij mensen met een donker huidtype (5 en 6) is huidkanker zeer zeldzaam.
5. Bestraalt men de huid van muizen langdurig met UV dan ontstaat huidkanker, afhankelijk van de cumulatieve dosis en tijdsduur.
6. B i j mensen b i j wie het herstel van de door U V veroorzaakte schade in het D N A van
de celkern niet adaequaat wordt hersteld ontstaan op grote schaal huidkankers.
Voorbeeld: xeroderma pigmentosum, een erfelijke aandoening waaraan men meestal
vóór het 30e levensjaar overlijdt.
7. Bij een gestoorde immunologische afweer, met name bij niertransplantatie patiënten,
ontstaan vaak vele huidcarcinomen in het gelaat en vooral op de handen, met name
bij hen die veel aan de zon blootgesteld zijn geweest.
Uit deze opsomming wil ik een drietal punten nader bespreken n l . het begrip cumulatieve dosis, inductie en herstel van DNA-schade en immunologische afweer.

Cumulatieve
dosis
Uit praktijk gegevens kan men afleiden dat het zeer lang duurt voordat huidkanker b i j
de mens manifest wordt. Globaal bedraagt die periode ten minste 50 jaar. Vóór het 50e
levensjaar is huidkanker zeldzaam, ook b i j mensen met huidtype 1. In Austrahë is die
periode wat korter. Aannemelijk is dat de cumulatieve dosis U V (met name UV-B), ontvangen in de loop van een groot aantal jaren, doorslaggevend moet zijn ("kassafuncde"
van de huid). Theoretisch zijn ook andere factoren denkbaar, n l . dat het DNA-herstel
in de huidcellen op latere leeftijd wat minder goed zou gaan plaatsvinden en/of dat de
immunologische afweer tegen huidkanker zou verzwakken. Deze mogelijkheden zijn
geenszins uit te sluiten maar tot dusverre zijn hiervoor bij gezonde personen nog geen
overtuigende argumenten gevonden. Nader onderzoek hierover is in volle gang.
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DNA-schade door
UV-strahng
D N A bestaat uit een dubbel-helix. Elke keten van deze helix bestaat uit polymeren van
nucleotiden en elk nucleotide bestaat uit thymine, cytosine, adenine en guanine. Beide
ketens worden tezamengehouden door zwakke waterstof bruggen.
UV kan verschillende soorten beschadigingen in het D N A teweegbrengen (Fig. 3). Eén
van de meest bekende en waarschijnlijk tevens de meest voorkomende is de zgn dimerisatie van het thymine (thymidine dimeren). B l i j f t de cel in leven (vaak is dat niet het geval)
en wordt deze beschadiging niet op adaequate wijze hersteld dan ontstaat een mutatie.
Naarmate er meer mutaties ontstaan neemt de kans op kwaadaardige ontaarding van de
cel toe. De cel onttrekt zich aan de regulatiemechanismen en gaat ongehmiteerd woekeren.
Er zijn verschillende typen DNA-herstel mechanismen bekend. De belangrijksten zijn
het excisie- en het fotoreactivatieherstel. Voor excisie-herstel zijn verschiUende enzymen
nodig waarbij eerst het beschadigde DNA-gedeelte (bv thimidine dimeer) er uit wordt
"geknipt", vervolgens een goed stuk nieuw D N A wordt gerepliceerd dat tenslotte op de
juiste wijze in het D N A wordt ingebouwd (Fig. 4). Ontbreekt één van de hiervoor benodigde enzymen, dan mislukt het herstel of is onvolledig. Dat is bv het geval bij een zeldzame erfelijke aandoening die xeroderma pigmentosum wordt genoemd. Hierbij is er een
tekort aan endonuclease, het "knip-enzym". Voor mensen die hieraan lijden is eigenlijk
elk straaltje U V al te veel. Z i j krijgen reeds op jeugdige leeftijd grote aantallen huidcarcinomen (soms ook melanomen), die later gaan uitzaaien en deze mensen overlijden
meestal vóór hun 30e levensjaar.
Het hjkt waarschijnlijk dat bij gezonde personen wel de meeste maar niet alle D N A -

Fig. 3.
Diverse veranderingen

in DNA,

veroorzaa/ct

door bestraling
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Fig. 4.
Sclteina excisie-lierstel van door UV geindiiceerde
minste 3 enzymen zijn
betrokken.

scluide in DNA-molecule

waarbij ten

schade wordt hersteld. Door UV-bestrahng zouden dus bij iedereen regelmatig mutaties
ontstaan en weUicht ook regelmatig initiële carcinomateuze celveranderingen. Is dat juist
dan moeten we aannemen dat die ook regelmatig door ons afweermechanisme verniedgd
worden.
Dat immunologische afweermechanismen in principe een rol hierbij kunnen spelen is
eigenlijk pas de laatste jaren duidelijk geworden en wel enerzijds door experimenteel onderzoek bij muizen en anderzijds door ervaringen opgedaan b i j niertransplantatiepatiënten.
Dierproeven
Dr. Margret Kripke uit Houston concludeerde uit een reeks onderzoekingen b i j muizen
het volgende:
1. UV-bestrahng kan normale huidcellen tot kankercellen tranformeren,
2. UV-bestraling induceert nieuwe antigenen op huidcellen,
3. Het immunologische controlemechanisme tegen deze carcinomen wordt uitgeschakeld waardoor het afstoten (vernietiging) van de tumor niet meer mogelijk is. Dat
komt door de aanwezigheid van nieuwe antigenen op de cel en de vorming van
tumor-specifieke suppressor T-lymfocyten (een subtype witte bloedcellen).
4. Worden de aldus ontstane gezwellen getransplanteerd bij genetisch identieke muizen
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die niet bestraald zijn dan worden de gezwellen direct afgestoten. B i j met U V bestraalde muizen groeien ze door.
Bij muizen kan UV-bestraling dus zowel huidkanker doen ontstaan als de afweer daartegen verlammen. Bovendien blijken door UV-bestraling ook andere immunologische
reacties onderdrukt te worden, zoals bv allergie voor nikkel of cosmetica.
Het is nog niet zeker dat de conclusies uit het muizen-onderzoek ook op de mens van
toepassing zijn. Hiernaar worden uitgebreide onderzoekingen verricht, o.a. in Leiden.
Belangrijke vragen daarbij zijn o.a. hoe lang de onderdrukking van de immunologische
afweer na UV-bestrahng b l i j f t bestaan en welke betekenis de grootte van het bestraalde
huidoppervlak heeft. Ook leeftijdsverschillen dienen in het onderzoek betrokken te worden.
Het lijkt waarschijnlijk dat er zich, ook bij hetzelfde huidtype en eenzelfde leeftijdscategorie toch nog weer individuele verschiUen zullen openbaren die dan mogelijk zuUen
samenhangen met de genedsche aanleg. Lang niet alle mensen krijgen immers onder vergelijkbare omstandigheden huidkanker. Ook hiernaar wordt onderzoek verricht.
Niertransplan

tatie

Volgens Dr. McKie, een bekend Schots onderzoekster, zou b i j 36% van alle niertransplantatie patiënten, bij wie meer dan 5 jaar tevoren de ingreep werd verricht, huidkanker of voorstadia hiervan voorkomen, In Leiden waar het onderzoek later werd
gestart, kwam men tot ca 10% hetgeen wel lager is dan in Schotland maar toch ook nog
aanzienlijk hoger dan het percentage dat in onze hele bevolking voorkomt.
Bovendien blijken deze carcinomen op jongere leeftijd te ontstaan en zich aggressiever
te gedragen dan b i j andere mensen. Deels komt dat doordat er veel meer plaveiselcelcarcinomen dan basaalcel carcinomen ontstaan en eerstgenoemde potendeel kunnen uitzaaien i.t.t. basaalcel carcinomen.
Opvallend is verder dat vooral de strekzijden van de handen worden aangedaan terwijl
normahter de meeste carcinomen in het gelaat voorkomen.
Enkele patiënten zijn reeds overleden als gevolg van uitzaaiing. Patiënten die in hun
leven veel in de zon zijn geweest en een laag huidtype hebben blijken het grootste risico
te lopen.
Het is waarschijnlijk dat dit frequente voorkomen van vaak vele huidcarcinomen tegelijk b i j deze patiënten vooral moet worden toegeschreven aan het langdurig gebruik van
het medicament azathioprine (Imuran), noodzakelijk om de afstoting van de vreemde
nier te onderdrukken. Imuran behoort tot de groep van de immunosuppressiva, middelen die ons immunologische afweersysteem deels blokkeren. Mogelijk speek ook de aanwezigheid van de vreemde nier een rol waardoor een constante afstotingsreactie optreedt
en dus een zgn. chronische antigeenstimulatie. Verder zouden ook hier genetische factoren mede een rol kunnen spelen.
Opmerkelijk is dat veel van deze patiënten bovendien veel viruswratten krijgen, met
name aan de handen. Kennelijk wordt dus ook de natuurlijke afweer tegen het alom aanwezige wrattenvirus onderdrukt. Het probleem wordt nog complexer doordat er nu ca
50 soorten van dit wrattenvirus bekend zijn en doordat inmiddels ook bekend is geworden dat enkele van deze typen een co-factor kunnen zijn voor het ontstaan van carcinoom.
O.a. geldt dat voor baarmoederhalskanker. In hoeverre er ook een samenhang is tussen wrattenvirus en huidkanker bij niertransplantatie patiënten is nog onbekend; vooralsnog zijn hiervoor geen duidelijke aanwijzingen. Bij gezonde mensen lijkt het ontstaan
van wratten niets met zonlicht te maken te hebben.
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Preventie van ltuidi<anl<er
Het vermijden van excessieve blootstelling aan zonlicht (en kunstmatige UV-bronnen)
en het dragen van beschuttende kleding lijkt een eenvoudig advies maar roept in de prakt i j k niet zelden weerstanden op. Het " b r u i n " willen zijn is immers erg in de mode; waarom is niet duidelijk.
Crèmes en lotions die een deel van de ultraviolette straling absorberen en/of reflecteren (sunscreens en total sunblockers) kunnen zeker van nut zijn maar alleen wanneer ze
regelmatig worden gebruikt en hun beschermingsfactor ten minste 12 is. Tegen U V - B
bieden ze een betere bescherming dan tegen U V - A . Total sunblockers hebben het nadeel
dat ze zink- of titaanoxide bevatten en daardoor cosmetisch minder acceptabel zijn.
Met name mensen met een laag huidtype die een buitenberoep hebben of zonaanbidders zijn dienen een goede voorhchting te krijgen. In zeer sterke mate geldt dat voor niertransplantatie patiënten. Daarbij doet zich echter de vraag voor of zij vóór de transplantatie niet al zo veel UV-strahng hebben ontvangen (cumulatieve dosis) dat preventieve
maatregelen nadien nog wel echt zinvol zullen zijn. Het zoeken naar andere immunosuppressiva (ciclosporine?) en welhcht het geven van vitamine A derivaten zullen meer
perspectieven bieden.
Ten aanzien van de vraag hoeveel U V iemand jaarlijks uit zonhcht en eventueel kunstmatige UV-bronnen mag ontvangen zonder dat het risico op huidkanker aanzienlijk toeneemt moge verwezen worden naar de eerder genoemde cijfers. Wanneer we "buitenwerkers" met een laag huidtype als risicogroep beschouwen dan is het duidelijk dat
"binnenwerkers" niet veel meer dan 100 M E D per jaar extra mogen ontvangen boven
hun normale portie.
Enl<ele conclusies:
1. UV-strahng, met name UV-B, versnelt het verouderingsproces van de huid en is verantwoordelijk voor ca 90% van alle huidcarcinomen.
2. Het grootste risico lopen mensen met huidtypen 1 en 2, vooral wanneer ze veel buiten
werken of "zon-aanbidders" zijn.
3. Niet adaequaat herstelde DNA-schade is essentieel voor het ontstaan van huidkanker.
4. Een gestoorde immunologische afweer, zoals bv bij niertransplantatie patiënten, doet
het risico op huidkanker sterk toenemen.
5. Er zijn aanwijzingen dat intensieve UV-betraling de immunologische afweer tegen
door UV-geinduceerde huidkanker verzwakt.
6. De totale cumulatieve (over vele jaren ontvangen) UV-dosis is een doorslaggevende
factor voor het ontstaan van huidcarcinoom.
7. Het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van huidcarcinoom richt zich momenteel vooral op DNA-schade en herstel daarvan alsmede op de betekenis van de
immunologische afweermechanismen. Het lijkt niet onmogelijk dat de resultaten van
deze onderzoekingen ook van betekenis zullen blijken te zijn voor een beter inzicht
in het ontstaan van andere vormen van kanker.
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