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VoOwoord

Deze atudie Ia geboren nit nie'uwagierigheid.
en biologieoplojdjng Is voelbaar onaf zonder enige man—
daoht voor do oorzaken van hot eind man hot leven. Do niouws—
gierigheid was eohtor anol bevredigds men heeft geon flauw
benul van de oorzaken.

Praditioneol had mijn studlouzo flieuwsgierjghojd
dwngend moe-ton omalaan in eon wetenaohappoljjke nieu.

gierigheid, waardoor 1k In hot legez' van gerontologen zou
hebben woegevoohjen in eon poging bet vraagetuk op do knion
e dwingen. Maar do omolag liet op zIoh waohten.

Fir voor in do plaats kwam hot besef dat de tijd,
besteed aan het uitgebreide inlezon, alloen nuttig gemaakt
kora worden door iets taatbaaa to vomion nit do daarin
opgedane kennis. Toevallig sohoen eon doktoraalstudje iota
dergelijka ook to olson. Hot meest zinvollo leek mij om do

aandaoht minder to richten op de izthoud van do litteratnur

n op w-t or juist man de inhoud ontbrak. Het opaporen van
veelvuldig voorkomende mankotB hot 'bedenken van eon verkia.-

ring voor do aanwezighojd van o'n Inariko; on zo mogelijk hot
bedenken van eon oPl050ing waren aangonazno bezighedon, met
hot v66i' u liggendo reaultaat. Pooh

wetenaohap 7 Hissobjon,
wear in elk geval vanuit sen arinstoel.

Van al die menaen die gereohtvaa.djge twijfela

koestordon bij do waarde van een st6el ala ondernoekein...

atrulnent mooten hier enkelo genoemd worden. Allereerat zijn
t Q. en J., even onmiabaar in bun versohaffing van rospek—
tievolijk do harde-. en do zaohie middelen van beataan.
Daarnaast Ceoiol, die er op tot flu toe onverkimardo wljze
in gealaagd ia mijn palimpeoBjen to vex'werken tot volwasaen
rnaohineschrift. En tonslotte Hans Heddingjua die mij gehol—

pen hoeft met twee uiterBj zeldzano eigenaohmppen
intolli—

gentle en geduld.

Dat zij alien oud wordon.

aroningen, juni 1984
harcèl Koeneman,
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Verantwoording

ornmige tekortkomingen van een m6tier sun alleen goed herken—
baar voor eon buitensteander. Wie do kulturele rijkdom van zijn
land zuiver wil beoordelen moot ziohzolf tot buitenetaander
maken door een tijdlang buiton do gronzen to vertoeven, of hij
moet do beoordeling aan een eohte buitenlander overlaten.
In bet gebied van do gorontologie was 1k de. buitenlandor.
Hn zoala het eon toerist betaamt bekropen inij bij do beatude-.
ring van do nationale gesobriften enkele irritaties die bij do
autoohtonen nauwelijks optreden.

— Waar hebben ze hot over 9 Over veroudering. Maai' wat
is do lading die door die vlag gedekt wordt 9 Mat be—
tekent het woord 9 Dat wordt zelden duidelijk.

— Men spreekt van meohanismen op hogero of lagez'e ni—
veaux. edoeld sun organiaatieniveanx. Welke kunnen
dat zijn 9 Waar liggen so 9

— Men beireurt hot dat eon theorie onvoldoendo verkla—
ring biedt. In welke opziohten dan 7 Wat is wel vol—
doonde verkiaring 7

— Hoowel hot Darwinieme 00k voor gerontologen do etaats—
godsdienst is, zijn or versohillon in lovonaopvatting.
Hoe kan dat 7 Is hot to verkiaren vanuit nuanoos in
hot geloof 7

— Do profeet van do Olonal Aging, Hayfliok, krijgt hot
halve land aohter zioh. Mat was sun boodaohap eigenhujk 9

— Gerontologen kennon hun klassiekon aleoht, on slaan dier
waarsohuwingen in do wind. Kan dat bun onverwoeatbare
optimisme vorklaren 9

Het gaat eon buitenstaander niet ann to pretendoren dat hij voor
alle probleinen do oplossing kent. Lan do andere kant sag }iij zijn
suggesties ook niet voor ziob houdon.
Hij zal het land niet bekeren, maar zijn ideen kunnen eon gida

sun voor diegenen die sich wagon in bet gebiod van do theoretisohe
gerontologio net zijn tradities protenties en burenruzies.
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sod the I'terjS of love ie greater
thao the myet8rje or death,
Love ooly should oe 000ejder.

(wilds, Baloia)

1.
t_ gerontologj houdi zioh bezig met do kauealitejt va hot
v'erouderjngaprooee on met hot zoeken naar mogelijkjiegon om,
zo niet hot prooee te otoppon, dan tooh do kwalijksto aepek—n van de Veroudering op to heffen.

Rr is in Mn opzioht eon formjdabol suooea behaald
j daze hardnekicige apeurto'oht naar de eeuwjge jougd. Men iser op flog onduidelijke wijze tot nu toe in geslaagd te voorko—
men dat do gerontologlo de kinderoohoenen zou ontgrooien.
Mermie is er genoeg, begrip doe to minder, Bruikbaar inzioht
in do oorzakon van de voroudering ontbreekt Ret gevreeede
beeld van do wanordelijke Pootzegolvorzafleljng th'ingt eioh
eterk op. Vaak zijn do gerontologon do oeraten om dat toe to
geven

Iboh zijn hun inspannjngen niet kindereobtig geweest.
gorontoloje, aithans do medisohe gerontologie (geriatrie)

heeft eon zeer lange ataat van dienat1. Ook vallen de toege—
paste mothodos niet op door na!vitejj. Verder mogen we eannemen
dat bet intellekjuei. nivogu van do ondergoekera gomiddold niet
injnder is den dat van hun koliegae in andero gebieden van on—
derzoek, Waarom is or dan tooh zo weinig rosultt geboeki ?
Aim do verkiaring daarvooz' beeloten ligt in bet onderzoekoobjekt
self, andere gezegd: ale hot vorouderingsprooee te ingewjkkeld
is om met oen gewono onderzookeipp ing to doorgronden, dan
zal dat pas blijken ale do oerste taetbaj'e reBultaton verkregon
zijn.

1) y elke periode van enige besohaving, wameer een belang-.
rijke fraktje van de bovolking in eon etsat van ouderdomkwam to verkeren, mooten do kwaien van do oude dag promi-nent en hinderiijk zijn geweast,
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Pot die tijd beetaat de mogelijkheid dat het gebrek aan

euocoa ten dele veroorzaakt wordt door eon verkeerde aan—
pak van bet vraagatuk, en iB het weneelijk daamee rekening
to houden. We moeten dan minder denken aan do experimenten
dan aan de daaraan ten grondalag liggendo definitiee, pro—
bleemfonnuleringen, etille voorondoretollingen, en aan do

geziohteeinder van do vereohillende disoiplines. Juist met

zulke grondelagen houdt deze studio ziob bozig.

We boperken one daarom voornaznelijk tot do theoretieoho

erontologie. Alleen do hoofdstukkon B II en B IV hebben

wear dan zijdelingo te inaken met do experimenten.

2.

Do hierboven aangestipte relatie tueeen bet ondersoeka—

objekt en do onderwoekora is een bijzondere.

Zeer algemeon geformuleerd ia hat oontrale probleem waar

de hele biologie ziob direkt of indirekt mee bezighoudt; 'SHoe

slaagt bet organiame (eoort, individu) arm zioh ta handhavon ?"
Het verouderingeonderwoek nu, hoewel algemeen gezion ala
onderdeel van de biologie in ruime win, heeft eon aterk
afwijkende probleematelling. Afhankelijk van do ideen
ex ante omtrent veroudering zijn twee prototypen van
probl'oematellingen to ondorsoheiden2'3

A — Wat zorgi ervoor dat hot organiame (i.o. individu) na vex'-.
loop vaii tijd zijn neiging tot zolfbandhaving niet kan
blijven uiLvoeren 9

B — Wat zorgt ervoor dat bet organisme (i.o. individu) na var—

loop van tijd sun neiging tot zelfhandhaving kwijtraakt P
Hot ondorsoheid is grofweg dat van eon exogene — (A) en oen
endogene — (B) oorzaak.

Men wiet gemakkelijk in dat beide probleemotelljngon aithano

gevoelomatig op gespannen voot staan met hot hierboven gege—

von dagolijkso uitgangepunj van do bioloog.

2) Hot onderaoheid iB voor de duidelijkheid scherp geoteld.
In faite zullen er overgangmvormen en varianten voorkomen.

3) In do prakiijk zijn noah die ideen, noah de probleematel—
lingen explioiet gemaakt. Do vraag iw dan of we bij de
auteur zeif wel bewue-t aanwezig waren.
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j,ardoor wordt hot enigezina begrijpelijk d,vt oommige van de,iadere theoriogn gefundeerd waren op eon oirkelredenering4.1ijkbaar was hot no moeilijk om naar do veroudering toe te0deneren, dat do konklusie in verhullende termen al in dej-tgangmpunten van do redenering
ward opgenomen. Er warenproblemen van bijna pour semantisoho aard5, die deals.0orktmen hadden kuninen worden met eon adequate

mathematiecheforlnulering van do uitgangapunten.

2-derdaad zion we later meerdere
prnu wiBkundige benaderingendo veroudering.

yeelal6
aznendezetleorien near op hot

konwtrueren van eenbø$rakt fysiologisob model dat een statistiooh sterfgeciragdo agn. Qompertz—kurve7
vortoont. Do onmogelijkheide

experimenteel te
toetsen beperkle hot nuttig

effeki near.ulien hier verder vrijwol
buiten bemohouwing

gelaten worden.

3.
alleen zulke fomele theorion leveren, door hun aard,o1em9n. 00k do vale meor materile iheorie4n doen hot nieLo goed. Deals komt dat doordat ze sleohts eon heel sinai gebied.de bioohemie van eon organiame

bentrijken (hat translatie—prote!nen op zioh hot
imnuuneymteem etc.).0tg1d zou dinarom

kunnen worden8 dat "every experimentalobBea0n can be made compatible9 with every theory".a15 dat overdreven is, wordt no tooh thiidelijk dat hot,,kloppen" van do theorie op zioh weinig betekenie heefi.

- Twiiiiarnm77) besteedi daaraand.aoht aan (p. 402 ),

"
0itkomt zeif maar tarnauwernood nan hat gevaar. Zie par. C II 7.

bijv. Wililaine '57 pag. 402
over Comfort '56.0kend voorbeelth

do Sacher—Pruoootheoria
(1962).

° et bet etijgen der leeftijd
exponentieol afnemen van do over—

li
15yjngskane. Opgomerkt bi veel soorten. Zie bijv. StrehierVOOD een

duidelijk overzioht
van zulke (oudere)

theorien.a' Romen 1978a, pag. 176.
( t wil zeggen:

no sternmen niet
nauwkeurig overeen,elkaar ook niat.
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Dat begiip valt ulteen in 1— "to fit with the data" en 2—

hot met oem zekere mate van waarasthijn1ijItheid werkolijkhoido—

getrouw zijn. 1et toetaingaprobloem komt aan bod in hoofd—

etuk B III.
10

Een ander bezwaar togen do materile thoorieon iB hun

grote, nog steeds groeiende aantal. Bet is niet erg dat we

Bows sleoht onderbouwd aiim, en zwak goprosentoerd wordeni

aperte fouten worden betrekkelijk snel ontdekt en gekorrigeord.
Lastig is wel dat al die theoriogn vanzelfapzrokend11 sen uitge—
breide experimentele toetsing vragon. Bet voorlopig resultaat

is een lange lijst van konkurrerende, deels alternatiove

theoriegn'2.

• In bijvoorbeeld de makro—ekonomje is zoiets niet onbe-.
kends oem groot aantal veroohillende inodellen voor
en hetzelfdo veroohijnael, maa.r in deze tak van weten—
echap io vriJ experimenteren dan 00k vrijwol uitgealoten.

In do natuurwetensohappen is een dorgolijke situatio vriJ uniek.

Vergelijkbaar aiim verinoedelijk alleen do vole hypotheson
voor hot uitstervem van de grote dinoaauriro in het Knit.

We zitten met vole hypothosen wonder dat enkelo orvan hot predi—

kaat veelbelovend verdienen. Do kwaliteit van somnige artikelen13

doet zelfo verTnoeden dat de auteurs gewoon oem kansje waagdon.
Do uiteindelijke winnaar van do gokpavtij zal zijn bijdrage op—
gewaardeord zien van een vrij toevallige keuze tot een briljant
inzioht.

4.
Bij deze overproduktje van theorien is or geen sprake van een
soepel verlopend researoh—progrwna. Gowoonlijk wordt doze
konstatering uitgeoproken bij het preaenteren van weer een
niouwo theorie die uitzioht zou moeten bieden.

io) Dat overigens evenzeer geldt voor de in dit bestek winder
interessanto formele theovien.

ii) In prinoipe, want aoms kan een theorie verworpen worden op
grond van reeds bekende, maar niet ingakalkuleerde kennis
of op grond van aanvullende theoretisohe overwegingen. Een
voorbeeld van dat laatste geval is .2oel & Ycas 1975, 1976
behandelend do error—cutastrofetheonje van Orgel (1963, 1970).

12) Ben selek-tie hieruit (reoente, en de belangrijkote oudere
artikelen) is mile net * gemerkto artikolen in de littera—
tuurli jet.

13) Zie bijv. Delong & Poplin, beeproken in hoofdotuk C V.
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(Jok sUnder 'dat kunnen we one efvrngen of' or verkiaringen nijnte beclenicon voor bet nitblijven van renultuat:
(i ) In par, 1 is al geenggereerd dat dat eon gevolg non kunneni jn van eon atruktnreel verkeerde benndering van bet probloam.
gtenn voor dit vercnoeden biedt Ronen via een andere redenering
j,-y nijn originele artikel14 nit 1978.

(2) Een tweede moge1ij1c}iei, de in par. 1 ook al gesuggereerde
enorme komplejcjtejt van bet verouderingeprocee

wordt besprokenr HoofdiukB vrri.
(3) Verder kan gedaoht wordon Ran bet hanteren van near verechil...
lencie def'initiee voor

veroudering, of nelfe bet totsal ontbreken
van enige aanduiding wat met de term

veroudering bedoeld wordt.
icinar het ie minder wmarschijnliJk dat bet ondernoek aanaerke]Ijk
miagneert doordat men lange elkaar been non praten.
Hoofdetuk B I gnat dieper op de definftjee in.

(4) Voor de liefbebbere is een laatste mogelijkbej wel—liobt intereseant: bet lijkt erop dat we te maken bebbenmet een religiens gebied
van verboden kennie,

V66r bet begin van onne Jaartelling kende men ongetwij.feld bet verlengen
naar oneterfelijkbeid. Flat men nietkon weten wee dat het hedendeagme vergaren van innichtin bet verouderingeprocee

no moeinana non verlopen.
!Ibch ie dat element in de oudete teketen opvallend aan—wenig. Terwijl de eenwige Jeugd en de oneterfelijkheidself betrekkelijk kwietig

worden uitgedeeld, wordt debenodigde kennie novee]
mogelijk door de Godheid in ei—gen band gehouden.

In bet Onde Teetanent betrejcjcen Adam en Eva hu weten—echap van de boom der kennje van goed en kwaad'5, Faana bet verkrijgen van dene —uitdrukkeliJk
verboden...kennis ie er eprelce van de oneterfelijk

malcende vncc}itvan de boom dee levene16. Dan hoeft men mmar een bandnit te atrekken om gode gelijk te worden. Ret behoeftgeen betoog dat dene boom veilig achter elo en grendelgnat 17,
In de griekee mythologie ie bet Accklepioe die ale eter-.felijk mene de kennie verwerft on doden tot lven te
wekken en die zijn kennie ook prmktineert. Rij wordtduarom gedood, maar nag vervolgene ale onsterfelijke god—held nijn dugan doorbrengen,
Dnidelijk nag nijn dat de kern van dene verhalen a4r iedan alleen cia

onveraijdelijkheid van de dood, Do god]ceidmint do mane some we] bet
eeuwige leven, aaar geen no] f—beachikicing op dat gebied, en onthoudt hem daarom de ken—nia daarvan,

14) Behccndeld in hoofdetuk C III
15) Genesin 3: 6—7
16) Genesis 3: 22

17) Geneeie 3: 24
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De aandacht voor do veroudering wordt deele ingegeven door
bet maatsohappeljjk belang, zioh uijend in de geriatrie.
Deals eohter ook door pure nieuwagjerjghejd. Ret onmiaken.-

baar altrustiaohe aspekt vorat eo intereasant probleem
j-oor sea darwinjet. Vroeger, in de tijd dat in de evolutie—
-therie hot eoortbegrip nog oentral Btond, waren nooh ver—
ouderiag, nooh altrustjsch gedrag in hot algemeen iots ver—
vionderlijks. Toen het inzioht doorbrak dat eelektie zioh pri.-
mair op individu—njveau (of gen—niveau) afepeelt, wemelde het
ploiseling van de versohijnaelen die om verkiaring vroogen.
Vee] hiervan, zoala de bafawnde alarmroep van vogele, konden
ontniaakerd worden ale hennelijk ego.sme. Bij veroudering ligt
dat niet zo makkolijk, Do eerste die een afgeronde verkiaring
van dt type gaf, was Williams (1957). Over zijn ideon wordt
met aardering gesproken, inaar ze worden te weinig gebruiki.
pat Is eon vonn van onderwaarderjng.

ZiJn theorie wordt in
hoOfdatuk C II behandeld.

kort overzjoht van oude en reoente mieverstanden met betrek-.
jng tot do evolutie van veroudering stoat in hoofdatuk B VII.

6.

pe vorige paragraaf gaf ml nan dat eon tak van weteneohap gedu—
rende lange tijd eon blinde viek ken bezitten.
net Voorbeeld in oaau, hot veraheoluteorde soon-. of populatie—

voordeel, heeft voor do garontologie
mogeljjk lange iija remmend

gewerkt. Do onbedoelde drogrederioring van lleismanji (1891), ter
verklaring van hot beetaan van veroudeniag, word pan in de vijf
tiger jaren van deze eouw effektief bootreden door het werk van
Uodawar en Comfort. Niot dat Weiamann iota to verwijiori volt:
ook eon weternchmppeljjke goest werk-t a5000jatjef on volgena
gew000teprLtronen.

Zija gedanhton bewogon ioh birrnen hoperkingon die dodonker iet zeif ka wearnernan, tenzij hij van bult.enafgeholpen uordt. Doe vernahuift do groan, near do boper—kingen blljven. flednchten.trijheid bot.i niet. Co:imjrebeporkingon zijn aterk per000nhijk bnporj]d, aeriora V.10Onatnn}lnppeljjk0 of rd iie"o card. Di hot I 1'tnto go—vol In zo 'n beporki ng heal ).lot I g Le ontdol±en, oak
voor anderen, ala no in hotne]fde geeatelijjç kilnoatye rice ron.
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Do pendant van do innerl ijke beperking van do gedaohtenvrij—

heid is hot onbewuste vooroordeel. Ret versohil is dat bet
vooroordeel bet ondersoek niet zozeer ophoudt, ala wol in eon
vorkoerde riohting otuurt.

}foofdstuk B VIII gmat over eo'n sohadelijk vooroordeel.

7.

Oeen mensolijk produkt is so varward dat or geen
regelmaat in ontdekt ken worden, Axnorfie ken door
voldoende analyse altijd veranderen in polyinorfie.

Dii opstel wil aldus proberen wat moor atruktuur to brengen

in hot vorinelozo beeld dat do thooretisoho gerontologie biedt.
Behalve door do onvermijdelijke veralgemenisoring sal dat
voolal gebouron door hot sohetsen van eon arbitraire indeling

van oen algemeen begrip in enkele aohorp tegenover elkaar
geateldo groepen elementen.

Zo'n indeling hoeft moor didaktieoho aarde dan
werkelijkheidewaarde. Vaak sullen or overgangs— on
mongvormen zi,jn. Cok ken bet vddrkomen dat do groopen
niot geheel komplemtair zijn so overlappo elkaar,
of vullen elkaar niot preoioa man.
Orn do loser aan deze waaraohuwing to horinnoron, sul-
len waar nodig woordon ala "yank" on "veelal" gebruikt
worden.

In do hoofdatukken B V en B VI worden do ideen rontt do her-.
komat van do veroudèring uiteongerafold.

Andero zaken die in Afdoling B, hot Algemoen gedeolte, onder

hat moo komen eijn ondor ynoert definities; gobruik van defini—

ties; toetsingon ovolutionaire inoiohton; moningen over

oolkultuup-veroudering.

3.

Do gerontologie is in die sin eon jongo wateneohap, dat or
onsekerhoid bostaat over tainelijk fundainentele zaken,

Daarinee is niot eon of wider wetenaohapnfiloaofisoh
probleem bedoeld, maar onzekerheid over puur foite—
lijke vragen ale: hoe ken veroudering evohitionair
ontstaan zijn, waar in hot liohaam vindt hot zijn
oorzaak, of, wat verataan we ongeveer onder ver—
oudering ?
Rveneene ontbreekt hat aan oen algemeen geaooepteerd
ruin konoept dat do talloze vereohijnnelen aithans
opper'vlakkig met elkaar in verband ken brengen, onge—
veer zoala in do biologic ale geheel Darwine evolutie—
theorie, do oeltheorie en, do laatate denaden, de

DNA.-oode ale bindende faktor voor hot ondorzoek fungeren.
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Brger ia dat men wel probeert uii die onzekerhejd te komen

door hot maken van een intu!tieve keuze, medo op baaia van
en aelektieye weging van do (eigen) OnderzoekaregultatenlB.

Zo maaict onzekerhejd plaata voox' onenigheid, die
alleen dan atimuIerenc kan werken, ala de atandpuntenzioh niet te terk verharden.

Deze intutievo keuze verloopt miueohj.n Qabewuet. Vooi'zov.r b,tj
bewuat verloopt, zijn de voorafgaane overwegingen flog zelden
1e aohterhalen,

Door hot voraohijnsel vez'oudoring in een wat bredor kader te
zetten dun gewoonlijk gebeurt, px'oboer ik waaz' dat mogelijk ia
d1idelijk te maken op grond waarvan men tot oen bepaalde keuze
gekomen zou kunnen aijn.

9.
Afcleling B ontwikicoit zo gaandowee oen grotendeela niouw
begrippenapparaat en ken daardoor tevene gelezen wordor, ala
een inleiding in de theoretjaohe gorontologie.

Van volledighejd Icon geen aprake zijn; met neno dekwantittiv0 benaderingon zijn ondorvertegenwoordjj,
Vez'dor ie do behandeling in eaeentio biologiaoh, en dogeolobtahoek darwinisijeob.

Do aapekten die in dii beatek niet opgonomon zijn, worden in
do littoratuur meeeial wel genoemd. Do auteura resuineren in do
regal verwante iheorien, algebrdsohe afleidingen, medimohe
kennis en dergelijko. Zo verwaarlozen oohter veelal de grond
alagen van bet ondorzoe3c zoala die in bet Algomeen gedeelto
$er apreko komen19.

pit opatol dient in laatate inatentie due ala handleiding
oOr do beetudering van do theoreijeoho gorontologiBoho littera—
$uur.

Per illuatratje en tor kontr&le van do toepaabaurheid van de
ontwikkeldo begrippen worden in Afdeling 0, do litteratuu
beapreking, vier theorien behandeld aan de hand van kriteria
die gebaeeerd aim op de inhoud van Afdeljng B.

Afdeling D, tenalotte, evalueort do litteratuur..besprekjng en
ponoert enkelo nieuwe ideegn.

i8) Bekend ie de vooral in do Jaren '70 om zich been grijpende"olonal aging" onder aunvoering van Leonard Hayfliok.19) Van die grondelagen beataat bij vrijwel iedera gerontoloog
wel paaajevo kennie. Nieinand zal in afdeling B volatrekiniouwe ideogn aantreffon, Muar do omatandighoid dat or zeervaak tegen gezondigi wordt, geoft aan dat ze niet voldoendebewuid ,',.t-i-
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AFDLINU B: ALMflN L'1

B I Bet onderzoeknobjekt. DefinitieB.

.and !1ise thet gave doth now his gift confound.
Ties doth transfix the flourish sit on youth
And dsVvee the paraflels in beauty'. brow,

Pess on the rarities of natur.'. truth,
And nothing ettnds but for his •cythe to mow,

(Bhakespear., sonnet LX)

Uompertz WaB eon van de eerøten (1825) die wearnain dat de
eterftekane van meneen na een zokere leeftijd met bet vex'—

etrijken van do tijd exponentieel toeneemi.

!I\en dat voor veel andere dieraoorten ook bleek op te gaan

bIs,k hierniee eon good werkbare atatiwtieohe definitio voor

veroudering to zi Jn gevonden. Door do waarneming eenvoudig
om te draaien kwam men tot: "Veroudering.,,., ic bet met do
tijd goter worden van do aterftekansw.
Inderdaad henteren veel theorien doze definitie, in een
bijgeslepen forwuloring. Hij paM bijnonder goed in de
oudere formele theorien, waarin do besobreven modellen
een zodanig door het tooval bepaald geth'ag vertonen, dat
de onteporingeeneihoden of uitvalfrequentjee good overeon—
komen met do Gompertzacurva1.

Niertegenover etaan xatte—vingex'definities ale: "geleide—

liJk toenemend onvormogen tot homeoataee' (voor individu—
ole cohen)2 en ceindatadium van do morfogenene waarin
bentaande struk-turen op degeneratieve wijzo veranderen"
(voor organon en weefaelm)3,

Dergehijke definitiea worden minder vaak gegeven voor
veroudering van afzonderhijke organinmen4: in dat gaval

noemt men ofwel gewoontege-trouw eon of andere variant of
bovengenoemd.o etatiutiache definitie, oi\qel men noonit or
g6n, In hot laatnte geval vallen dan vaak wol woorden ale
taftakelingI en "funktieverhie&'.

i) Strehier geeft hierv-an een duidelijke an ale inleiding
nog oteede genohikte uiteenzetting (8treüer '62)

2) Volgena von Hahn 1970. Oebruikt door bijv. Zn..-Nagy '78
3) nigezine vrij nani': Medvedev 1966 Hfdet, XIX—introduotion.
4) Bijv."met leeftijd toenemend verlien van cel— en orgaanfunktiee".
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Do omachrijvingen van het tweode typo zijn voornazaelijk
gobaseord op direki waa.rneenibaro verandoringen in indivi—
duel. proofdieren en oelkweksn. Do relatievo voor— en na—
dolen springen in hot oogs so aijn si hanteorbaar bij wet—
nig proetdiezen, terwijl hot begrip sterftokana alleon
atatiatisoho betekonia heeft. Zo sun oohtoz rnoeilijk

operationeel to makon. Reozzijda moot eon kane gemaakt
wordon uii eon groot aantal seer uiteerilop.nde v.rouda—

ringavoraobijnselen, en anderzijda is do toepaebaa.rh.id
van eon op Un sooz't organismen gebaeoordo dofiniti. vask
boperkt.
In feito wordon so dan ook solden operationeel gonaekt,
hot blijv.u meostal vago aanduidingen.

2.
Vrijwel parallel met doso indoling van do twee types om-
sohrijvingen van voroudoring valt eon indoling van two.
wij son van gebruthnaken van de, omaobrijvingons
(1) Bij eon statiutisohe omaohrijving, het eez'et. typo,
wordt veolal eon onkel (verondez'ateld) voroudoringaaspekt,
in oaau do toenemondo sterftekans uti zijn kontert1 do
veroudering, genoinon, on gobruikt ale workmodol voor die
kontext. Ret onkele met song gokozon en nauwkeurig gofor-.
muloerdo aopekt loidt mu voor do duui' van hot artikel eon

oigon lovon ondor do naain Veroudering, welk woord uleohts
in voz'm overeerikoit not vat do omgangutaal onder voroude—
ring vorstaat. Zo wordt veroudexing eon abstraki artofakt
ovorigena eon seer gobruikelijko workwijso.
(2) Bij eon fonomonologisoho omeohrijving, hot tweed. type,
is vaak goon sprake van eon eohio definitio, maar wordt ala
hot ware in onkole woorden eon eaaienvatting gegovon van hot
hole veroudoringeprooos, in do hoop do gedaohten van do losers
nog onigesine to konvergeron. In do loop van hot artikel —so
blijkt moestal irnplioiot— verwijzon namolijk zowol do omsobrij—

ving ala hot woord veroudering self naar hot algenene v.1'—
sohijnaol veroudering, vat dat ook moge zijn.
fist gekozøn aspekt is niet zel±'standig, maar uloobts pars
pro toto. flier iu Veroudering goon artotakt, maar de
(yorondorstoldo) matez'ile werkelijkheid,
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fkeumnawaardig ie hat tweede type van gebruik van
definities. P'enOmenologiaohe definitlee aijn niet per a
at te keuren. Laatig genoog vallen beide indelingen niet
€eheel eaanen;

Eo direkt op Gomperjz' waarneming gebaseercje definjije
ken verderop in hat ailikel bijvoorbeeld in bet geheol niet,
due verkeerd, gebruiki worden, en Biilzwijgencl vorvangen
door een bij de omganget aanaluitend verouderingobegrip.
Anderzijds zou eei goede fenomenologjaohe omaohrijving5 ala
abetraktje en korrekt binnen aijn beperkingen kunnon worden
gehanteerd,
Net is bij de beatudering van een theorie due flOOdzakelijk

eoherp te lotion op wat do autour voor ogen etond met hot
woord veroudering. Iaxbij is raadplegon van do vaak plioht—
matig gegeven definitie volstrek-t onvoldoendo, on aal do

intutie bet werk mooten doen.

Hot minote problemen, in zoker opzioht, bieden die artikelen
waarjn elke definjije ontbreek-t. her beataat tonminate
geen twijfel.

3.

Is te lezere intuftie in stoat om met de auteui'6 tot vol.—

doend konforme gedaohten to komen omirent bet niet gedefi—
nierde algemene begrip verouderjng ? 1k mean van wel.
Do verechijneelen van do ouderdom zijn naar plaats, tijd,
en diersoort voldoende unifori, en bet woord veroudering
voldoeride evokatjef on atorende miaveratanden te voorkomen. -

Hen andere vroag is of hot aldus opgewekte gemeeneohappe..
lijke beeld gezien ziJn betrekkelijke vaagheid wel een rol

ken vorvullen in een theorie.

Hat ant,oord op die vraag hoeft inaar voor twee eituatiea

gogeven te worden door de omatandigheid dat er geen geThte—
greerdo theorie is die veel meer dan dn of onkole veroude—
rlngeaspekten met enige detaillerjng verklaart.

5) Bijvoorbeei 6n gebaeeerd op eon geotandaardiaeerdo
methodo on chrom0800mberiohadigingen to tellen.

6) Hn de nderzoekera onderling,
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In zoals in de loop van dit opetel duidelijk zal worden

is bet ook onwaareohijnhijk dat zo'n theorie binnenkort

opgeateld zal kunnen worden. Veroudering is goon "single—

oause"—proces. We hebben dan alleen te maken met

1: theorien die enkele aepekten verkiaren en enkelo

kausale vorbanden epeoifioeren, on

2: theorien die zeor algemeen eon verkiaring proberen

to geven voor "zoiets ale" veroudering zonder gedetailleerd

do fyeiologiaohe effekten to beeohrijven'8

roep 1 mag gozien zijn beperkie geldingegebied strikt ge—

zomen zelfa niet ale verouderingatheorie gezien worden.
en zou kunnen zeggen dat or vereohijneelon verklaard worden
die 00k wel (en voornnmelijk) bij oudere ovganismon worden
waargenomen. Later kan dan eventueel blijken dat we incler—
daad met cen verouderingeversohijneel to maken haddeñ en
niet bijvoorboeld eon aoeilijk herkenbare virusinfektie
die algemeen bij ouderdom optreedt.
Wet algemeno begrip Veroudering ken bier due nauwolijks een

rol epelen, maar eon mieverstand omtrent do betekenie is

daarom ook vrijwel gevaa2'loos.

In aroep 2 daarentegen spoelt hot algomene bogrip eon be—
langrijke rol, maar do algemoenheid van dee theorieön ataat
er borg voor dat een vage botokenis van Veroudoring voldoen-.
do houvaut biedt.

Opgemorkt moot nog worden dat deze gerustetollendo woorden
eleohte golden voor do huidige stand van zaken. Missohion
wordt binnen afzienbare tijd do behoefte man eon soherpere en
moor koneekwente definiöring roter. We kunnen voorlopig aan—

neinen dat hot Verouderingeondornoek nog niet ver genoog is on

bet definitieprobleem eon boperkondo faktor to laten zijn.

) Van de 4 in afdeling 0 opgenomen artikelen aim die van
Delong & Poplin en Zs.—Nagy van hot eersto type; die van
Rosen en Williams van bet tweede type,

8) Dit onderaoheid wordt in Hoofdstuk B III verder verfijnd.
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4.
Ben leatote vraag die we one na hot voorgaando nog eoudeninoeten etellen ie

]e bet gomeerrnohappelijko en Ofldanke zijn vaagheid reclelijkbruikbare algemene verouderingebegrip vol juist ?trikt genomen io doze vraag nogal tautologieoh vanaard, want hierboven (par. 2) ie geeteld dat bet al—gemene bagrip geaoht wordi dirokt te elaan op do mate—ridle werkolijkheid van bet
Veronderingeveraohijnoel.Naar de letter genomen betreft doze vraag due do juiet—heid van bet beeld van eon deel van de werkolijkheiden dat probleem ie eileen van kentheor.tieohe wearde,p betekonie van de vraag en do riobting van bet antwoordpioeten we zoeken in de

kauoaie vorbanden
die etch in do fyaio—ogie van eon

vorouderendorganiarne ophouden, Ret geat dan onhe" zoveel mogelijk afbaicenen van de opeoifioke
vorouderingo—0gpekten. Doze zijn verinoedelijk zo veeltailig, dat ze heeletig to omeohrijven

zijn. Onzuiver,
near inziohtolijk is.ØzO omaohrijvingsj epeoifieke verouderingaaapekten zijn di4 verandoringen diej alleen bij voiweasen organiamen aangetroffen warden, enz btj bet stijgen der leeftijd bij elk individu van eon var—iijkbaar genotype met eon zekerheid. van 1OO zullen optreden.iø '1. wekt do inth'uk liobt overbodtg to eijn near to tochriodia on oohijnbare

oudordomoafwijkingen ale athoroaoleroae9On verouderingobogz'ip to weren.
00k ate 2. kan

opeena veer aktueel
worden door nienwe

(modleohe)0dekk1ngen. We opperdon in do vorige paragraaf al do iypo—
thetiecho) niet herkende virueinfektie waaraan iedere bejaax'dedoor afnenende

weerotand (verondersteld
speoifiek veroudex'inga—&ct) vroeg of laat ten prooi valt, en die eon aigemeon

op.-tredende ouderdomeziekte aou kunnen veroorzaken (verondereteldoeknda verouderingnaepekt )
.

a) p ziekte treedt ml. ook bij jongo rnonoen al vol op.gte eohtor 00k par. B.I 5 en par. B V.4.jo) get fraaisto voox'boeld van iota dat ale eon apeoifiek0rouderingekenmork ward gezien is do dood zeif.gje par, BI 6.
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Net ie verioidelijk to denken dat alle aekundaire
verouderingeaepekton van biiiten hot organieme
komen, zodat eon individu dat onder ideals ometan-.
digheden (quavantaine, etreeer.vrij, gifvrij etc.)
opgroeit, op gevorderde leeftijd preoieo ails ape—
oifieke verouderingaaapekjen geat vertonen, mear
dat io ailenninat zekor.

Hienneo meg thzidelijk zijn geworden dat nieuwe inziohten

in do fyoioiogische kausale verbanden binnen hot veroude—

ringaprooee niet eileen leiden tot een voreoherping van hot
beeld van veroüdering, maar aoma 00k tot sen vernauwing ervan.

In deze em moot do vraag aan hot begin van deco paragraaf
opgevat worden. Net —ontkennende-. antwoord ia winder belang—
rijk, maar bet ie goed do aard van de onjuistheid, coals
hierboven aangeduid, to beaeffen.

5.

We wilien an toewerken near eon ondubbeizinnigo en algemeno

omeohrijving ow in bet vervoig van dit opotel esxnen to vatten

in hot enkole woord veroudering.
De levenaloop van konceptie tot ouderdom lijkt or eon to

zijn van op.- en neergang in elk opzioht, Ret ligt duo voor

de hand ow het begin van de veroudering to situeren op bet

keerpunt.

Helaas liggen niet van alle lichaaineftmktieo en —kenmerken
do keerpunten op hetzelfde moment in do ontwikkeling van eon
organisme. Op zioh zou men de beaohrijving van veroudering

kunnen uitsplitaen near weet'sels en organen, maar ook op deze

organisationiveaux doet zioh weer een aantal van do bekende

moeilijkheden voor; gebrekkige toepaabaarheid op andere soor—

ten; ondereoheiden tusaen oorzaak en gevoig; etc. Een var-.

sohuiving en vermenigvuidiging van hot probleem due. Boven—

dien verwaarloowt men zo gemakkolijk de invioed die do ver—

anderingen in de versohillende organen op elkaar hebben, en

geeft men daardoor een onvolledig beeld van hot verouderings-.

pronee van bet totale organieme.

Eon extra koroplikatie is dat sonmige veranderingen zich ge—

woonlijk leohis in ón riobting afapelen. Do a genoemde

atherosolerose is een bekend voorbeelci. Doze

ring" begint al in do vroegete jeugcI, maar do kilninohe

horizon wordt jeuoon1ijk op nic1io1hnre ieeftijd bereikt.
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Dakzij die kennie hebben we nu de keue tuaeen:
(1) We zion veroude'j ale iete dat niet direkt uit hot
leven voortkomt, maar het ale vrij autonome kracht juiet
-tegenwerlct, vanaf het moment dat hot leven aanvangt. In
doze vieie im atheroeoleroee mogeiijk juiet een veroude..
ringoverechijnee bij uitetek, maar mOgelijk ook aleohte
eon bijkomende ziekte.

(2) We laten voor het bloodveateteleel
de (orgaan)_vorou_

dering aanvangefl bij, of kort na do geboorte (of zelfe do
konoeptie). Met enige mooite paet de kwaal good binnon do
veroudering.

(3) We zien dezo en 000rtgelijke veranderingn ale ziekten
die in prinoipe be etaan van do veroudering, maar er ale
het ware moo veretrongeld raken door wieseiwerkingen enniet te ondereoheiden gemeenrnhappeiijke effekten.

Deze th'iedeiing die in }Ifdet. B V vanuit eon andere invabe—
hook uiigebrei,jer ann do orde komt, in hior gegeven om to
jiluetreren dat een ogeneohjjnhijk algemene omeohrijvjng
van veroudering in feito heel gomakkelijk willekourigo
vooronderte1ij in 'zioh ken bergen. Vereohilbe,tje in do
theorien voorgentelde meohaniemen eteunen op vereohillonde
voorondereie1lin, on we willen graag eon zo algemerie om—

eohrijving, dat al doze thoorien flog onigazjne zinvol met
elkaai' vergeboken kunnen warden,

We zien nu 00k in, dat do in do vorige paagraaf
geeteide ole nummer 1. waaraan epecifieke ouder-.
domeken,nerken zouden moeten voldoen, indordaad
onzujver wee. Ret ie met do huidige kennie flognauwelijkn doeniijk hot begrip "epeoifiek ouder.-domekepen een praktisohe betekenin to geven.
1e gebruikten hot eileen ter Verduideijjking,
}Lteronder epeelt hot goon rol moor.

6.
In de vorige paragraaf ie do noodzaai geflluetree om hot
begrip Voroudex'ing zo ruim mogelijjc to houden, Nu willon we
onkele beperkingen in ogeneohouw nemen,
Of een bepaalde ziekto in hot begrip thuiehoort ie deem
afhankelijk von gerezen medieche inziohten, deem van eon
rbitrair9 beelinaing. Daarovor zijn due weinig abeoluto

uitePraken te doen,
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Wel kan met atolligheid gezegd wordon dat de dood goen deal

uitmaaict van hot verouderingsprooea11, hoezeox die indruk

ook gewekt wordt12. In een Qompez'tz—definitio speelt aierfto—
kane eon rol, maar do aterfte op aioh niot. Boss ook bedient
men ziok van bet beeld van de "definite lifo—oyole of morpho—
genesis", lopend van (i) torrnation,via (2) fuxotioning, near
(3) ageing and dying13. sentioel voor hot uitBluiten van

de dood is dat hot ovorlijden bij seer oude individuen vrij—
wol altijd in laatste inotantie wordt veroorzaakt door eon
faktor die bij eon jong iridividu evenseer tot hat overlijdon

zou kunnon leiden,
Eon griopaanva is vooz' eon bejoard organiemo some
fataal, Voor eon goode vorgelijking etelle men aioh
eon door eon eerdere infektie verzwakt jong dier
voor: de griep veroorzaalct flu bij boida eon verge—
lijkbaar risico.

Een overaiohtelijk beeld is hot volgende: veroudoring vor—

kleint do ovorlevingskans geleidelijk en aoymptotiuoh.

Ziektea, kwetsbare ontwikkolingsstadia, ongelukken, pey—
ohisohe faktoren en dergelijko, vormen hieroxnheen fluktu—
atlee.

overlevinge—
kane

ii) Zelfa ken men aeggen dat do dood niet veroovzaakt wordt
door do veroudering, dat wil zeggen, niot ale cause proxima.

12) Een aantal auteure is die coning 00k zoif toegedaan.
Do vraag is overigene of dat eon reeultaat iB van diep—
gaande ovorwegingen of van gewooniedenken. 4edvedev (1966,
peg. 469) zegt ze1fs "Ageing is the oomaoneet cause of
the death".

13) Volgene Eedvedev (1966, peg. 469), toegesitet op organen
meal' volgens do schrijver voor stadium (3) parallel lopond
met ageing en dying van het indivithi.
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Alleen oen fatale zwenking naai' bon4don (oanaa proxi,na) io
duidolijk morkbaar. Zo lijkt Veroudering onafwondbaan op

do dood a! to etevonen en ei' Un goheol moe to vorinen.
In werkeljjkheid loidt verdere veroudezing van eon owl en
zwak organiame eleohte naar een flog zwakker organiao.
len hierinee verwante ye i'ning io die van veroudering met

do "epanning14 of biologioal proportiee".
Zie daarvoor pa. B III 4, Hier ie alleen van belong dat
veroudening in run veraohiJningmvorn eon geleidolijk
proooa ia, wanrin eon abrupt tw*tie.- of vitalitoitevorliee
vernoede1ijk goon plaato heoft.

7.
Rekening houdend met do noodoakelijke algomeenhoid en do
hierbovon gegevon beperkingen komen we tot do volgonde
algeniene definitie:

order veroudering van eon biologiooh eyeteem A
(eon individueel organieme of eon lager orgenioatie—
niveau zoale orgaan of 001) veretean we;
bet totaal eon alle verarderingey, die oioh met do
tijd in Un riohting afepelen, en die dirokt of in—
direkt bijth'agen man do toenemende kane dat A sterft
door ziekte of

Penaij ardera vorineld goldt hieronder voor Voroudering doze
betekania.
In hfdet. B III wordt duidelijk waarom bet nodig ie de dafi-.
nitie eon zo hoge grard van algemoenheid to geven.

14) — te'mporele begrenzing.
1) Ret aterven behoeft natuurlijk eon duidelijke betekenia,

inaar in dit bentek ia do behoefte niet no voelbaar.
16) Ziekte en Trauma moeten breed gelezen worden. Ze omvattens

predatie, parazieten, ziekten, ongelukken, brand, ohemi—
zohe faktoren en tekorten ann o.a. voedeel, water, warinte,
zuurntof.
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B II Het experlmeniele ondernoek en de daaruit afeleide

theorien.

Ian treedt uw lithaam uit ijn .om,
want *fle moloculen
z'oep k weorow
uit bun veretrooting. i1e.

(Lcbtezberg, Diaepora)

1.

}ei grootate deal van het experimentele aging—onderzoek
tot nu toe bestaat uit hot verzamelen van kennia over alle

biologinohe prooeooen die optreden tijdena het aiijgen van

de leeftijd. Do term "alle biologioohe prooesBen" moet zeer

letterlijk opgevat worden. Er ia een ovaratelpende hoeveol—

held materiaal over wat er tijdena het verstrijken van de

tijd gebeurt met oelkultixren en dieren (menoen) op zulke
niteenlopende gebieden ala de fyoiologio, biochemie, neuro—
logie en othologie (pBychologie). Al die kennia wordt op

meerdere wijzen gebruikt.

Do 4nedinche) geriatrie ontleent er tal van behande—
lingomethoden aan die 4n ding gemeen hebben: ze
komen alle neer op eymptoombootrijding. De geriater
maakt draaglijk en ete].t uit, maar hij geneent niet.

In de orin.trie wordt do wetennchappelijko kennia zo moge—
lijk direki toegepact. Do biologie werkt anders. Hier etaan
ordening en theorievorming voorop.
Over de theorievorming de twee volgende paragrafen.

2.

Vereenvoudigti komt de gerontologinohe kennia neer op bet

onderkennen van eon zeer groot mantal parallel lopende

prooeosen. Zo nu en den wordt or een proces gevondon dat
blijkbaar spontaan verloopt. lt procen lijkt andere pro—
ceonen to kunnen veroorzaken die ieto met veroudering te
maken hebben. Een niouwe verouderingotheorle in geboren.
Spontaan verlopende proceanen vindt aen op vernohillende

niveaux. Hoe hoger bet nivemi, hoe onbevredigender do ver—
kiaring voor veroudoring die van bet proces gebruik maakt,
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Op oellulair niveai beweegi zioh Ha.yfliok'e theorie1.
Hij beeohouwt do door hem ontdekto beperkte delings—
kapaoitejt van liohaajnsoellen ale de basis van organiame—
voroudering. Ret spontane verouderen (funktieverljeo) en
vervolgene uitsterven van oellijnen is zo'n prooes op
relatief hoog nivean dat self weer om verkiaring vraagt.

Op molekulair niveau vindon we diverse voorbeelden.

Bekend is de somatisohe mutatie die in diverse theorien
eon rol speelt2. Voor hot optreden van mutaties aijn zo—

veel aannemelijke meohaniemee geopperd dat in de somati—

sohe mutatje—theorje op zioh eon bevredigende verklarthg
van veroudering gevonden ken worden, en andez' voorbeeld
van sen apontaan prooes op molekulair niveau is do thermo—
dynainisohe racemisatie van siwitten. Zie hiorvoor Rfdst,
O V.

3.
])ese procedure van theorievormthg kent variaties. Zo is

hot 00k mogelijk dat eon reeks van verbanden, gelegd ins—
sen prooessen waarvan 4n of seer waaraohijnlijk met ver—

oudering te maken hebben, geeloten ken worden tot eon po—
sitieve feedbao—krjng, Dan is or goon grondoorzaak zoale
een spontaan prooea meer nodig.
en vrij recent v,orbeeld is dat van do theorie van Za.—Nagy.
Zie hiertroor Rfdst, 0 IV,
Beroemd is do feedbaok— kring van Orgel in ztjn Error—
oatastrofe-4heorje. Be waareohijnhijkheid dat noah tranekrip-.
tie,. nooh translatie 100 % nauwkeurig verlopen, deed Orgel
hot verinoeden opperen dat or in do aol een fraktie enzyin

ontstaat met eon geringere apeoifioiteit den norinaal,
Bat ken ook v66zkomon b.3 do enayirinolekulen die
zorg dragon voor en akkurate transkriptie en translatie,
Zen font in do axninozuursainonstelling van b.v. eon riboaomaal
eiwit ken so vele andere fouten genereren, waaronder ook in
nieuwe ribosomen.

i) ITayfliok kon$ uitgebreider ter opr&ce in Rfdstt. B IV on B VII
2) Do eerste die hot idee toopaste was Danielli (1956).
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4.

In feite is Orgelo theorie wat a—typieoh voor dit Hoofdstuk
osdat hij starker gebaeeerd iB op vermoedeno dan op oxperi—

mentele gegeveno. We noemen hem her toob. Ten aerete omdat

bij ogenblikkelijk gesdopteard is door Rayflick en andez'e

experimen$atoren die zioh met cellulaire veroudering besig

houden. Ten tweede oudat hij in twee opsiobtan model ken

staan voor vele theorieWn uit bet experimentolo void;

(i) Heel opvallend wordt eon klein godeelte van due bio—

ohemisohe reakties in eon oel loagemaakt, en apart, ala
bet ware in vitro, besohouwd.

(2) Do oorzaak van do veroudering wordt op molekulair niveau
gesitueerd on uitgawerkt. Door hot lage niveau is dose

theorie eleohis bruikbaar ala verkiaring voor oellulairo
veroudering. Ann dat euvel lijden ml dergalijke theorieWn
in meerdere of mindere mate.

5.
Hat groto aantal3 duidt or ml op dat ze woinig vruohtbaar

sijn gebleken.
Overigens visllen so elkaar mr man dan over bet
algemeen wordt aangenoinen. He mijn a.h.w. minder
konkurrerend den do auteuro one soms willon doen
geloven. Hchter, zelfa ale iedere iheorie werke—
lijk een doelaepekt van veroudering zou verkiaren,
dan nog was éen overkoepolendo theorie wenselijk.

Hog steeds blijken do ondersoekero zioh to houden man wat
Medawar in 1955 formuleerde ale teak van do gerontologie,

"distinguishing oause from effect among the multi-
tude of observable changes in aging organisms, and
eventualy isolating the preauinably fe* ultimate
oauaea"

Do op experimentele best geaohooide theorieHn hanteren
inderdasd ên of enkele primaire faktoren, maar die zijn
voor elke iheorie weer andera. Tegenwoordig iijkt bet erop
dat Medawar veal te optimiotisoh wao5. Desondanke blijft
do ii jet van 6n—oorzaak theorieWn nog groeien.

3) J.L. Marx (1974) epreekt van do "One researcher — one
theory approaoh to aging reaearoh"

4) be term "ultimate cause" a bier te lezen ala; "primaire
fysiologiache faktor". Hij meg niet verward worden met
do term "ultimate die in bet voigénde hoofd—
etuk genoernd wordt.

5) Hfdst. /IIL sohetot do eanleiding voor bet optimiome en
do arguinenten ortgen.
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Bill Do verkiarende waarde van do theorie. Doeteingnprob1e,

Mur diar bet bewezen ii dat 1k door ion buiteflEewoQfl toevel hot
liven nog nut Vertoren bob, undo dab lang vorvlogen tijdevip,
waarop 1k vol ontzetting do vorige am bogon, aaak 1k In aijaeL
do berekoi,g dat hot bier nut ovorbodig aal ain do volisdige
bekentenis at to legen van •ijn vol.lagen onmaobt, wa0000r hut,
zoalu nu, in do Cent. plaate goat on dit indrukwekk.de en
0btoeanko1lJk, probThea. (Lautramont, Zangon van Maldoror)

In het vorige hoofdatuk ontmootten we terloope een aantal
minder gewenate eigennohappen van theorion die direkt
zijn gebouwd op experimentele reauliaten, In par. 4 waren
dot het smalle bioohemiaoha gabled waarbinnen do theorie
zioh beweegt en de beperking tot oellulaire veroudering,
In par. 5 bet grote aantal vereohillende theorie en de
sohijnbare konkurrentie,

In dit hoofdatuk komen daze problemen uitgebrejdei. aan do
orde tezamen met een paar probleinon van algemene aard p
zoale hot onderaohejd tuanen aging en apanning, on het
"kioppenPi van do theorie.

2.
In par. 2 van bet vorige hoofdatuk ward gewag gemaakt van
bet niveau woarop een kennelijk apontaan verlopend prooea
ziob afapeelt.
Op identieke wijze Icunnen we vereohillende niveaux onder-.
aoheiden waarop do veroudering door eon theorie wordt
verkimard. Do gebruikelijke indeling in die in do twee ni—
veauxs proximate caunatjon en ultimate oauaatjon,
Do eerate ataat voor de werking van do verouderingapro..
oenaan in hot individu (do fyniologinohe aohtergrond)

do tweede voor de oorzaak van hot beataan flborhaupt van

veroudering (de evolutionajre achtergrond).
Beide omuantiono hangen natuurlijk aterk najoen: er in
oprake van eon kaunale hirarohie.

In hot overjcht hieronder 5 do inde1jn van de verkia—.
rinen vorder verfijnd en weergegeven in en kairnaal-.

hirarohjnoh nchejiia:
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z veroudert het hele organisme

(oorzak van ails andere verouderings—

vereohinBo1en)

?1 IIII
z6 sterft 6 veroudert de

1 de oel. osi geieideiijk

(oeiluiaire veroudering)

tt fiII
zâ wordt bet bioohemjsoh systeem van de oel

onrege1d

drom is er goon genotype

inogeiijk dat veroudezing

west te vermijden

z6 grijpt do aohteriiggende fysisoh—ohemiaohe

oorzaak in op bet bioohemiaoh syoteem

(fysiologisohe grondoorzaak)

dóze voordelen heefi voxoudering

(eterfte) van individuen op bijvoorbeeld

popuiatieniveau

1'

E

D

Cl

B2

B1

A

dózesoiektjeve voordelen op individueel niveau

bleden do genen die (mode) verouder'ing veroor—

zaken (evolutionaire gronoorzaak)
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Do oude indeling bestrijkt bet gebied van A (ultimaie

causation) tot D (proxirnate causation)1.

In de aoeizalne omsohrijving van elk niveau weerspiegelt

ich het gebrek man gesohik-te tensen. Doze omsiandighoid
zou deels kunnon verclaren waarom de auteurs zich er in

hot algemeen weinig rekensohap van geven op ;;elk niveau

hun theorie zich beweegt en, belangrijker cog, op welke

niveaux juiet niet. Met name en D warden genegeerd of
besohouwd ale logisoh voortvloeiend. nit B1 en C.

—Op nivean A.beweegt zioh bet werk van o.a. Williams
(1957) en Medawar (1957) met in hun kielzog
Hamilton (1966) en len (1970).

—?iveau B1 is bij uitstek bet gebied. van theorie?n
waarin eec exogene oorzaak eon rol spoelt (soma_.
tiache mutatie, thernodynammimohe racemisatie van
maoromoln, virusinfek-ties), maar ook moor endogene
oorzaken vinden we hier (cross—linking van eiwitten
bijvoorbeeld). Hot ondersoheid tussen exo— en
endogeen in overigens onscherp.

—Nivean is voor do theoriegn van het loginch
vervoig, maar oak wel het startpunt van andere
thooriegn. Ontoporing door positieve terugkoppe—
lingon sHeelt zich hier af.

—Nivemu C is niet populair. We zouden eventueel
enkele auto—immuun—-theorjegn bier kurmon situeren.
Die hebben hun wortele eohter oniniskenbaar in
lagers niveaux,

—Niveau D wordt feitelijk nag niet door een theorie
bestreken.

—Op niveau H word.t niet do aanwezigheid. van veroude—
ring vorklaard, maar mogelijk wel het voörtduren
van do aanwezigheid. Ale voorbeeld kan elden de
"optimal death strater' van Iwasa ('78).

In hot sohema zijn al wat vooronderstellingen geslopen over

hoe veroudering in zijn werk gmat. Vooral niveau A is die—

kutabel. Hen duidelijk exogene oorzaak heeft naiuurlijk

geen evolutionaire verklaring door middel van selektief
voordeel nodig. Tooh ken ook een goede theorie gebaseerd op

sen exogene oorzaak niet zonder wat evolutionaire over—
wegingen.

1) Do theoriegn in Afdeling C, hoofdstukken II IV en
npel9n zioh af op respektievelijk niveaux A + B2, C

on B', Do theorie van hoofdstuj( C III is in essentie
niveau—loos.
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Erkend moot naznelijk worden dat do natuurlijke aelektie
seer waarsohijnlijk in prinoipe altijd t4gen veroudering

werkt. Een genotype dat zioh deels of geheel ontworeteld
heeft aan do vorouderingmoffekten sal een grotere repro—
duktiekan hebben, ale or goon bijkomende nadelen zijn.
Hot voorgeatelde meohanisme moet derhalve van dion aard

ziJn dat eleohts h1 inooilijk eon genotype kan ontataan
dat zioh met eukaos tegon do kraohten der veroudering

kan verdodigen2. Dearom is nlveau B2 in bet schema op..

gonomen.

3.
We zagen in do vorige paragraaf hoe iedore theorie aim
eigen niveau in de hirarohie van ouderdomsveroorzaking
heeft. Verder is hot in bet algemeen so, dat door het

huidige gebrek ean kennis van do bioohemisohe prooeosen
een theorio de offelcten van zijn ineohanismo zó weinig

apeoifioeert, dat hij weinig meer dan 6.dn niveau kan be—
strijken, Pooh spreekt men in alle gevallen van veroude—
ringetheorien, Hot is duidelijk dat alice theorie op ziob
to weinig verkiaring geeft om die nanin to thagen. Doze
situatie biedt eohter wel de aantrekkolijke mogçlijkheid

on hot hindorlijk groto aantal theoriegn to beperken door

so semen to voegen. Er is minder konkurrentio dan hot
lijkt. Theorien kunnen elkaa.r aanvullon tot eon langero
omusale keten. Doze aanvulling zou men de Vertikale Lan—
vulling kunnen noemen.

Zoals in hot schema door middel van (eon vrij willekeurig

aanta]) parallelle pijien is weergogeven, zijn do verbanden
tussen do versohillende niveaux vaak meervoudig. Onderaan
is maar 4n piji vet gotekend on aan te geven dat het
meervoudige verband hypothetisoh is.

2) Dit klemt des te moor daar er inderdaad dieren mohijnen
te beataan die fiat verouderen. Bepaalde viesen die na
volwasaenwording blijven groeien, zoalu de karper, var—
tonon goon veroudering, alihans niot op eon gewone
manior.



B 111

Williams' theorie (Hfet. 0 II) stelt nainelijk dat
het voor een "verouderingegen" makkelijker is zioh
te nestelen in bet genotype, wanneer hem andere
verouderingagenon zijn voorgegaan. Dat voorepelt
een brede genetiBohe aohtergrond van veroudering.

Hogerop is bet vrij evident dat meerdere prooeseen ziob
parallel kunnen gaan afapelen. Dat wortit door de meeste

theoretioi ook wel erker4. r ontbreekt eohter nog wteeds

eon overkoepelend. theori. die beveetigt dat tie vole
verklaringen op een zelfde niveau niet werkelijk volledig
konkurrerend aijn3. Voorlopig ken men or tooh wel van nit—
gaaxi dat aanvulling binnen n nivean mogelijk is. Deze

aanvulling son men tie Horizontal. janvulling kurmon noemen.

4.

In par. 2 word al gesogd dat do niveaux c2 en D werden

genegeerd ala souden die niet in een verklarthg opgenomen
hoeven worden, omdat se logisoh volgen nit en 1, tie

niveaux waarop de betreffende meohaniemen zioh afepelen.

Algemeen lijkt bet so to sun dat een auteur, wiena
theorie zich afepeelt op een gegeven nivean, meer
aandaoht heeft voor lagere niveaux dan voor hogere.
Het is aardig on to spekuleren over tie reden daar—
voor. Het gedeelie van bet schema van par. 2 dat
van toepassing is op tie veroudering in aen mdlvi—
tiueel organieme; B t/m D, beatrijkt een aantal
w9tensohapagebieden.
B' is f'eiaoh—ohemisoh, l bioohemisoh, 02 seer
algemeen biologiso} en P integratief—fysiologisoh
of 00k medisoh van aard. Hik van dezegebieden heeft
zijn hulpwetensohappen due in bet algerneen op een
lager niveau. Onbekend1eiti met tie vakgebietien

waarop de hogere niveaux zioh afepelen zou zo
kunnen leiden tot ondereohatting van do moeilijk—
heden waarinee tie verklaring op hogere niveaux
gepaard gmat.

Hot meest frequent ondereohatte verband is dat tuseen

do ontregeling van het biochemiech systeem van tie col, en

D; tie veroudering van hot individu. Desondanke ligt do

pretontie van tie rneeste theorien op dat laatete niveau,

3) Natuurlljk beataa.t er wel konkurrentie in die am, dot
niot aim theori.en hij voorbnt juiet zijo. Soin kan men
zioh niot man tie indruk onttrekken dat van een tweetal
meohaniemen em ntaar 64n kan kioppen. Bijvoorbeeld Ze.—

Nny ('78): veroudering ontetaat nit niet—delonde cohen
verona Hoyflick (oudere opvattlng): veroudering ontstaat
nit delende cellan, Hn analoog op eon lager niveaut
Orgel ('63): veroudering ontetaat nit produk-tie nienwe
protenen veruue Delong & poplin ('77): veroudering
ontotaat uit ontbrekende produktie nienwe proteTnen.
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or een reohistreeke verband tussen 1 on D moet zijn

d&t veroudering van het individu aijn oorsprong vindt in

pr000aeen op oellulajr niveau, volt reohietreeka nit tie

oeltbeorje. flat is dan 00k nauwelijks aen punt van diakuaeie.
Rosen '78 biedi oohter een eiogelijkbeid om veroudering
to benadoren via eon andere ingang, met een boogje
om do oeltheorie been, Zie Hfat. C III.

Binnen bet kader van do oeltheorie heeft de opvatting
over bet verband tuiioen Cl en D enkele wijaigingen onder-.
gaan. We ondorsoheiden 3 hoofdtypen (korresponcierend met
do oijfers 1, 2 en 3 in bet sohema van par. 2.).
1. finds do exporimenten van Carrel (1912) veronderwtelde
men dat delonde cohen in oelkulturen in vitro onsterfe—
hijk waren. Veroudering was due eigen ean bet komplete
organiame en vond zija oorsprong niet in tedere eel af—
zonderlijk. Do oorzaak mooBt geaooht wordon in do onder—

lingo relaties tuasen do oehlen, volgens do regel "Rot

gebeel is meor dan do soin dez dolen". Voroudering was due

zoiots alB bet teloorgaan van de koflrdinatio binnen bet
individu. Hoe de teloorgang in oijn work ging is nooit
ovortuigend gesohetat,

In hot sohoma van par. 2 vorat dit eon reohtstreeks
verband tussen Cl en D, indian C tThorhaupt van toe—
passing is. Do volgende twee opvatiingon omvatten
mede nivoau C2.

2. In do vroege zestiger jaren begonnen flayfliok en Moorhead
eon eerie experimenten die eantoonden dat oelkulturen wel
degelijk etervon. (Zie daarover vooral hot volgende hoofd-.
utuk). Ale maar genoeg (bolangx.ijke) oellen doodgaan, lijdt
hot organiarne daar merkbaar en in toenemende mate onder.
Ret ziohtbare effeki is veroudering.

3. Daar eohter maa? niet bevestigd word dat veroudoring

van hot individu veroorzaakt wordt door — of zelfs rnaar
gepaard gaat met — hot afatorvén van collijnen of oellen
riohito men zioh gaandeweg meer op de 00k door Rayfliok
wuargenOmen zgn. "olonal aging". Do oalkuhiuur vertoont

nmoli jk bepaalde "vorouderingeversohijnaelen" voorafgaand
aan hot afstervon. In vivo non preojes hetzelfdo bet
geval kunnen zijn.
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Doze zeor kor-te eamenvattjo van do rolaije tueaen pro—
oessen op oelnjveau en VeroUdering van bet individu, kunnen
rua oppervlakkighejd good model ataan voor do gebz'uikeljjke
formuloringen in do literatu4

In feite wordt hot ver—
band niet verkimard,

of geeteld ale hypoiheee, maar domwog
gepostuloe.,j

£lle drie typen van opvattjngen bestoan
flog naaet olkaar,

ook al wordt dat minder duidelijk ale we alloen maar kijken
naar bet onderzoek dat door Mayfliok ge!napjreerd ieS
Niet alloen delende oollon zijn naznelijk belangrjjk, ook
poet._mitotjeohe Cellen nemen aen belangrljko pleats in inhot Veroudering5oflgepzo0

do afgelopon Jaron in toenemende
mate. Zenuwoellen,

bijvoorbeeld, vertonen 00k leeftijd_.
gobonden veranderj,

Zen geleidoljjk
funktjevorljes zou tuesen niveaux 1 en D

oen verband van bet type 3. kunnen veroorzon. Net uit—
vallen van eon belangrijk eantal neuroe, door afaterven
of bet verliozen van do exoiteerba.hoid kan loide tot
een verband van bet type 2. hot integratievo aepekt van
hot zenuweteleel tenslott. biedt do mogelijkji,jd om eon
verband van type 1. to herovez.wegen. Overigone is ook
voor poetmitOijeohe oellen hot verband tuesen de niveaux

en D zwak en onvolleiig geepoojfjoo9.j,
Do zwakete Bohakel is meestal do eprong die gemaalct moot
worden van het torvøn van oellon (spanning) naar do
seer geleidelijke voroudering

van hot indivjdu. Voel
theorjehn moeton die eprong maken, omdat bun meohanjamen
veelal leiden tot eon vriJ plotaelinge oeldood, sonder
direkte invloed op andere oellen,

4) In eon overzjohtaaptjkel uit 1974 over oellulajretheorien van veroudering (due niet theorjen vanoellulajre veroudering) drukt 3. Marx hot b.v. soniti "As oalls malfunotion, organs or whole systemssuffer adverse effects, and eventually the indivi-dual dies".) Inderdawj heeft MJ lange tiJd eon swaar atempol ge—drukt op zowel hot oxperimentele als hot theoretisoheonderzoek.
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Llgemeen6 is hat zo dat eon gesohikte krukaa ontbreekt

die (geleideiijke) vroudering kan verklaren op grond

van het abrupte verdijnen van 6n of rneer eigenuohap—

pen (spanning).

Behalve dit kwalitateve probleem is or dan natuurlijk

nog hat kwantitatievø probleem van het zeer grote aan—

tal ouderdomaveranderingen dat verklaard moet worden op

grond van eon (molekulair) meohanisme. Do Horizontale

Aanvulling maakt veal. goed, maar vermoedelijk niet

genoog.

5.
Hoewel sinds Popper do falifikatie van theoriedn sen

populair gesprekeonderwerp is geworden, ziet men in do

praktijk tooh vooral pogingen om aantrekkelijke theorie—

en te konfirmeren.

In de konfirmatie kunnen we twee belangrijke aapekten
ondersoheiden, die overigens nooit los van elkaar gezien
kunnen worden: 1. Ret aantonen dat hot aangevoerde mecha-

nisms niet in atrija is met bestaande experimen—
tele kennia (de niet—atrijdigheid).

2. Ret waarschijnhijk asken dat bet mecha—
nisme inderdaad in vivo aanwezig is (het werkelijk—
heidagehalte).
Do formele theorien (par. A 2,3) geven in dit kader
hun grootate bezwaar prije: de niet—atrijdigheidaeia
is door hun algemeenheid weliswaar vrijwel nooit eon
probleem, maur hot werkelijitheidagehalte is onver—
mijdelijk zeer goring, omdat er nauwelijka raakvlak—
ken met de stoffelijke woreld zija. Daarom ia eon
faleifikatie naast onnodig, 00k hijna niot inogelijk.
'Pooh hebben deze theorjegn weE nut ala middel tot
gedachtensturing. Ze geven een idee van hat eoort
van bioohernaohe rneohanismen dat eon effektieve ver—
kiaring kan geven.

Op do materi1e theorien zijn vaak voorapellingen to baaeren

entreat hot al dan fiat optreden van bepnaide pronosBea,
atoffen, atadia o.d.

6) En volatrekt annloo avn hahhnn we b,v. op irn ]'rer
nivein, wnroer eon beprald nechanis eon fatle ant—
nporing of bet verdwijnen van eon eigoneohrtp (h,v. een gen)
cpacifieeert, on dat in verband gebracht moet worden met
het geleidelijk verondoren van de eel.
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Blijkt zo'n voorspelling uit to komen na gerioht experimen—
teel ondersoek, dan is dat hoopgevoncl, maar nog niet het
laatnbe woorcl'T. Andere theorien kunnen nainelijk geniakkelijk
diezelfde voornpelling doen. In dat geval is feitolijk alleen

sear 1), do niet—strijdigheid, behouden gebleven. Ret bepalen
van 2), hot workelijkheidogehalte, levert natuurlijk de meeste

problemen op.

Rosa is ann de niot—stijdigheidaejs al bij voorbaat
voldaan. In zon geval° is geheel volgens bet reoept
uit par. B II 2,3 een kou gedaan uit al vaatstaande
(verouderinge_)processen, en sijn ae aleohtn met el—
kaar in verband gebraoht, Hot enige nienwo in do theo—
rie is de veronderotelde onderlinge relatie tuseon do
processen. Aantonen dat zo'n thoorie "fits with the
data" in dan wethig m44r dan hot uiileggen van een
tautologie.

Ala do niet—strijdighojd voldoendo vastBtaat, ken men bet

werkelijkheidsgehalte van do theorie gaan tosten. 116. dat

moet gebeuren hangt volotrekt af van hot meohanierne in

kwetie, Dt hot moet gebeuren wordt in do volgende pam—
graaf gellustreerd.

6,
In bet nohenia hieronder vindt men een positiof terugkoppe—

lingesysteem, ontworpen Os op den duur to ontaporon,

7) In prinoipe kan bet niet—uitkomen van do voorspelling
ntuurlijk wel hot 1aatao woord zijn, Inderdaad worder,
op deae wijze wel theorien terzijde genohoven. De
error—oatantrofe theorie van Orgel (63_7o) word eohter,
in inainte inwtantie dooi eon uitgebreide mathematinohe
analyse gefalsificeerd (Goel & Ycas 75, '76).

8) Hoofdstuk C IV behandolt eon bijna perfekt voorbeeld.
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Alle omkaderde prooessen zijn bij do moeste ver—
Guderende meneen duidelijk aanwezig on de kausalo
relatios, weergegeven door pijion, zijn voortref-.
felijk verdedigbaar. Do sbruktuur von hot mocha-
nisme Is heel aantrekkelijk* do ketens A en B jaen
olkaar aan on via prooea 3b komen we vanzeif bij
eon afnejnend weersiandaverinogen tegen fatale aan—
doeningen.

!Poch zal niemand in dit rad van deterioratie eon akkopta—

bole verklaring voor voroudoring zion. Want do orvaring

bert dat negateve terugkoppoiingen na enige tijd ervoor
zorgen dat de ontoporing eon halt toegeroepen wordt.
Ware dat niet zo, dan zou eon eenvoudige verkoudleid het

organisme al in zo'n vicieuze oirkol storten on eon viotte

aftakeling doen veroorzaicen. Do niet—strijdigheid atnat

voidoende vast, doch het werkeiijkheidsgehalte, afhanke—

lijk van cia voorgooteide kausale relaties, allerininet.

Van doze "theorie" is duidelijk dat hij zijn beataan al—

loon dankt san eon gebrokkige kennis van do f'siobogie,

of algomener: san bet woglaten alt do redorering van be—

langrijke gedeelten van do fysiologie van de oei of hot.

individu.

We moeten in hot oog houden dat dat ook zou kunnen golden

voor do diverse single—cause iheorien. Doze theorieWn

bewegen zioh, zoals gezegd in par. B II 4, op eon heel

smal gebied van hot biochemieoh systeem, geabstraheerd

van hot goheel. Missohian zijn de voorgesteide meohanismen

due artofakten, Bbeobte beataand in hot beeld dat wij van
hot organisine hebben.
Dearom is hot nodig om bij een toetsing niet aileon de go—

bruikte processen to toetsen (de niet—strijdigheid), maar
zo mogelijk ook do kausale verbanden in vivo (hot worke—
iijkhoidsgehalte).

In het geval van de error-.oataotrofe theorie van
Orgel was hot zelfs niet nodig om de bilk op do
rest van de eel to riohten. Eon nauwkeuvigo be—
sohouwing van hot transiatiesysteem door fioei &
Yeas ('75, '76) bards dat dit systeem zelf al
eon sterko korrigerendo working heeft.
Do ohernie van hot lovon is zd kompbox dat iedere
"elegante", dat wil zeggen simpole verouderings—
vorkiariag met enig wantronwen tegomoet gotrodon
nab rnootea worden. Met name nivean B2 (zio par. 2)
is in zo'n geval bolangrijk,
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B IV Celkultuui-verougerjnp en Orfanjsme—verouderin.

Onstorfej1jojd zonder eouwigbejd io 'o koord zet 6n otxid.
D,w.z. tote onnoel1ke, on 000terfoujk wezer, ken goon beginhebbe. Al wet begonnon to, zoet oonmaal eindige

(Multatuli, Idoe 157)

Vooral sinds de experimenten van Hayfliok en Moorhead ('61)
bestond een tijdlang de neiging om veroudering van aen

multicellulair organiame sterk te identificeren1 met de var—
oudering2 die )ulturen van momatimohe oellen van zo'n orga—
nisme vertonen.

lJit die experimenten bleek dat de mogeliJkhejd tot replika—
tie van nonnale (menselijke) oellen in vitro beperkt is tot

een tarnelijk konstant aantal delingen,
Doze grens, genaaind de "Ha.yflick limiot", ligt voor mense—

lijke fibroblasten in de orde van grootte van 50
delingen, r is een tendens geweest om kultuui—verouderjng

model to laten staan voor organisme_veroudering, en zelfe

om de oorzaak van organisme_veroudering te zien in de be—

perk'te delingakapaojtejt van bepaalde oellijnen in het
organiarne.

Hen belangrijk pleitbezox'ger was ulteraard Hayfliok zeif.
Hen overzioht van de suggestieve overeenkomsten tuaaen beide

prooessen is te vinden in twee van zijn besohowende artike—
len ut 1968 en 1980.

In de 12 jeren die tuseen bet versohijnen van beide artike—

len liggen sun de inziohten merkbaar versohoven,

In bet artikel uit 1980 erkent Hayfliok dan 00k (pag. 46—47)
dat: "gerontologists tend to agree that the most important

age—changes ooour not in the rapidly dividing oells
but in the bigly speoialiseg cells. In faot, it seems
likely that the animal ages and dies for other reasons
before the replioatjve endpoint of the fibroblasts
and other rapidly dividing cells is ever reached."

i) Dat komt dicht in de buurt van bet elimineren van bet ver—
band tuseen de niveaux 02 en D.

2) Door Hayfliok betiteld ale "olonal aging".
3) Hen saxnenvatting van de theoretisohe argwnenten tegen doze

zienswijze staat in Rosen 1978a par. IV,
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Beseffend dat hij bet pleit verloron heeft, vervolgt hij

met *

"Nevertho].eaB, the ineohan&sm that limits oell
division In rapidly proliferating oelli ii probably
the same one limiting the funotioning capabilities
of speoialised oolls that divide more olowly if
at all".

Het enige dat Bayfliok ter ondarsteuning van doze boude

bewaring aanvoert is de gedeeltelijke overeenkomat tuseen

yeranderingan die eon voroudereñde fibroblaetkultuur onder—

gaat en do veranderingon die eon verouderend menselijk

liohaam ondorgaat.

Hoe brutaal zijn voronderstelling 00k geformuleerd is,

zijn pretonties zijn gekrompen tot, in zijn woorden

(pag. 48);

"An understanding of why normal fibroblasts lose
their ability to repiloate may well provide in—
sighte into the age—related loss of other kinds
of funotional properties In more speoialised oells".

3.
In bet artikel uit 1968 daarenteen was bet ooz'zakelijk
verband tuasen oulture—aging en organisme.-verouderjng voor
Hayfliok vermoedelijk nog zeer vanzelfsprekend. Tooh noemt
hij dat verband nergena. Do bewijzen ervoor ontbraken hem
narnelijk.
Niet alleen bet kausale verband miste, or was zelfe geen

kilnisohe beveatiging van zijn reBultaten (pug. 37).

"It has not yet been established that fibroblasts
behave the same way in living animals as they do
in an artificial ouliure''.

Voor de kwaaddenkeyide lezer is bet intuasen onmogelijk om

niet te denken dat hij bet verband voortdurend euggereert
zonder bet explioiet te noemen4,
Opvallend is dat de redaktionele (?) samenvatting bovén
het artikel uitspreekt wat Hayfliok sleohte tussen de re—

gels door zegt*

4) Hij noemt wel hat verband tuesen olorial aging en do
beperkte leveneduur van het organinme (p. 37;1••• we
can surmie that the aging and finite lifetime of
normal oelle constitute a programmed meohaniem that
sets an overall limit on an organiem's length of life")
maar do aging van bet organisms blijft ongenoemd.
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"When normal oells are grown outside the body,their oapaoity to survive dwindles after a periodof time. This deterioration
may well represent

aging and an ultimate limit to the span of life."

4.

Overigene aou de identjfjkajie van olonal aging met orga—
nisme-aging onvermjjdelijk

moeten leiden tot op zijn minet
een poging om ale logisoh aliernatief onstarfeljjke cal-.
lijnen te ideniifjoern met

niet-.veroudende organiamen.
Voor aover dii niet gebeuxd is, is dat made te wijten man
Hayfliok's eigen poetulaat dat "alle normale oeltypes aen
beperkte intrinsieke

hebben".
Zo blijven Paradoxaal genoeg alleen abnormale oellen zoale
kankeroellen over, die in kultuur oneterfelijk blijken te
zijn5, Hr zijn wel organismen die niat of nauwelijke aging
vertonen zoals zeeanernonen gedurende ruIn 80 jaar6.
Ret moat interessant zijn oin van zo'n dier aens een oel—
hultuur te maken. Mineobjen dat zo bet komplementaire

verband tussen bet ontbreken van olonal aging en bet ont—
breken van orgaiisme...agjng gevondan ken worden.
Ook gealaohtsoej en hun direkie prokursors zijn ale
onsterfeijike oellen op te vatten7, Maar 00k zij bewerk
stelligen fiat de .onsierfeljJkJeid van het individu.
Ze verjongen via een eexueel meohanjsme sleohts over de
gonerat iegrens heen8.

) Hr zijn intuesen sterke aanwijzingen dat onder bepaalde
ometandigheden 00k nármale oellijnen in vitro onsterfe-.
lijk zijn. Zie bijv. Moore

& Molimans (1968) en lieu &Cooper (1974), Ook bij TNO in Rhjawijk in dat v6tr 1970al waargenomen,
6) Strehier 1962, voor een eamenvatting van zulke waarne—mingen. Zie ook par. D 5.
7) Hayflick 1980 pag. 49,8) 00k bij bepaalde protozogn is sprake van veroudering, ende mogelijke verjonging door eon sexueel meohanisme

(Nanney '74), In dii lioht gezien wordi parthenogenose
van metazoa nog kurieuzer dan hat al was voordat VeroR—daring in de overweging betrokken word.
Van de wandolende tak Aconthola prasina bestaat moge-.lijk alleen hot vrouwelijk gealaoht.
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Voorlopig beBtaat de waarde van liayf1ioka werk voor do
gorontologie voornanelijk in aim •ijdelingae bijdrage
ann ci. ontwlkk.lircg di. de ideen over de herkoucat van
veroudering hobben doorgenaakt (zie hoofdtuk B v).
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BV

BV Iderene ideen ontrent do herkomet vm,
!uderj,

Zij v1iet Cl bleeker in Devil.0 been,
lie roode- e luobt word .0 rood9
den kunt gij Diet wtJken, aaa. atnj 1n66ü,dan knit u zeobt d• dood.

- (Joa., Reddioglu., Revslvro)

1.
Do hez'komet van do Veroudering ale algemeen voorkomend ver-.eohijneel, dat wil zeggen do f.yaieoh...ohemjaohe of do evolu..tionaire aohtergi.ond1 Ia eterk bepaleM voOr do working2Van veroudering in bet indivjctu.1. organje,,
Over do working van de veroudering wordt veel en graag nage—daoht, Ret Ia Plezierig donken in teryne van bio-.ohomjeoheIJiechaniemen, en experimonton op dit gebied, althm, die invitro, zijn heel goed uitvoerbr,

Aan do herkomet van do veroudering wordt minder aandaohjgeeohoriJe Er zijn wel meohafliemen WaarVan herkomot en war-king vrijwel identje zijn3, moor dat zijo Uitzonderjngen
In veel gevallan lIgt de herkomat van bet meohanisme groten...deele in het ovolutionairo

verleden, en dot makt theoretisoheoverweglngen
doaroetront klaarblljkeljJk

mindor aantrekkeljjk
ala de biologie in.

Ho de aandaoht
voor working en herkomet

Ook verdeeld in, hot
geponeerrie verband tuenen beide zaken zou tooh eteede her—
kenbaar moetei, zijn. Dit in niet het geval. Do protagoniet
van eon bopaald meohanieme

houclt ziob niet ale regel bezig
met do

van zijn meohaniemo,
Darrn loopthij hot gevaar

zijn betoo eon belong-.rijk argoment to onthouden, Rer, voorgenteld roecha—niorno wint immern eterk am, overtuiginfl00j
jan—neer teven aannemeljjk

gemaakt wordt hoe hot evolu..tinajr ontatn of ten nutte gemaak kan zijn.

1) arcfweg: do ultimate oausatjon, Do term wordt moornpeojl gebezjgd voor bet ovolutionair ontntaan.2) Orofwo: do proximate caunation.3) Bijvoorij deeiwjtraoanjaatje behaMeld inHfdet. C V.
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Donkbaar iB eon uiteenzetting over het aolektieve
voordeel van do gesahetete situatie, of juist eon
aanduiding van do onwaarsohijnlijkheid van eon
upontaan optrodend alt.rnat.f genotype dat do
veroudering is kwijtgoraakt

'Ibob kunnen do ideeWn omtr.nt do horkomat van verouderthg,
ala so niet verneld aijn,vaak w.l uit hot ineohaniame
gededuooord—, of tusaen do regels door gelezen worden.
Zo tekenen sich naaat eon groepje vez'ouderdo insiohien
(par. 2) this hoofdideeWn at (par. 3_5).
Do Orate (par. 3) en do derde (par. 5) aijn verreweg hot
belangrijkute.

2,
Do groep verouderde ideon is eon allogaartjo, met mis—
sohion eon gomeenaohappelijk antropomorfistisob element,
We noemen sleohta enk.le.

A. Do Veroudering ale biologisob analogon van do alijta..

go die artefakten vertonon.
B. Weiamann (1891) adopt.erde dit denkbeeld, en voegde or

eon doodamoohaniums aan toe om do versieten populati.—

gonoten wsg to werken. Hot doodameohaniuxne zou door
natuurlijk. aelektie ontetaan moetsn oijn, en dat is

alleen bsgrijpelijk voor eon naVef darwinist dio gewoon

is te denken in konkurrorende soorten en —populat i.e.
Wi. nog even hot schema van par. B III 2 opalaat
sal sien dat Weiumann's fot4t —aohteraf gesien—
beatoat in hot vsreenz.lvigsn van niveau A met
niveau E,

Ernatiger is dat Weiainann sijn doodemeohaniume goot
in do vorm van veroudering en siob zodoendo in eon
oiroulus vitioaua storite.

0. Do "rate of living'—theorie5 die in feite neorkomt op
hot poatuleren van eon voorraad Vitaliteit (bij voor—
beeld to meten in joules) die bij do wording Van hat
organiame vaatligt.

4) Zie 00k par. B III 2.
5)Oobaseerd op Huboeru korrelatie (1908) tuuuen oollulair

motaboliume en maximale leottijd van zoogdioren.
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Ren organisme dat zijn eigen genotype zou kunnen
bepalen, staat voor eon Achilleskeus: sen gaizig
en kort leven, of een zuinig en lang leven.
Een klein warmbloedig dier, met aen grote opper—
viak/inhoud verhouding, zal voor het eernte moe—
ten kiezen. In. elk geval geeft het een verklaring
voor de utteenlopende maximum leeftijden van ver—
sohillende soorten.

In doze vorm is do theorie onhoudbaar gebleken6, maar

bet idee van een prograimna dat afgewerkt wordi troft
men nog steeds aan ("program theories").
Bij zo'n programma hebben we, in mijn terininologie,

den to maken met een Wfysiologische tijd", te meten

in: aantal oeldelingen, ophopende fouten in de bio—

synthese (Orgel — erroroatastrofo) ontwikkelinga—

stadium, hartsla, aantallen zenuwimpulsen en derge—

luke, tegenover de "fysisohe tijd"7. Ook buiten bet

kader van een program-theorie is dat onderaoheid sinvol,

gezien bijvoorbeeld do afhankelijkheid van vrijwel

alle biologisohe prooesaen van faktoren ale osniotisoho

waarde en iemperatuur8.

3.
Ret eerste tegenwoordig nog levende idee heeft een eeuwen-
lange ataat van dienat. Ret ziet vex'oudering ale iota dat

bet liohaam overkomt, of, zo men wil, ovorvalt.
In de oudste tijden waa hot do goddelijke beaohikking die

hot liohaazn regeordo, later werden hot do natuurwetten die
hot organismo na enig uitstel in het gareel dwongen.

6) Ret konce,t is botor toepasbaar op polyoarpe planten
zoals bomen. Meriatemen met een zeer lage aktiviteit
vindt men op ongunstige standplaatsen. Pinus ariatata
in do Californisohe woestijn bereikt 4700 jaar. Kunst—
matige onthouding van rustperiodos bij andere bomen
leidt tot snelle veroudering (in: Bruinama 1972, zonder
bronvermnelding).

7) Ook ligt het accent wel anderson bij hetzelfde onder-.
sohoid: Rosen '78a pag, 177 spreekt met Pattee ('74)
van "rate—indepenclant (sequential or algorithmio)
prooensesI versus (real time) prooe5se9I,

8) Par. C V 7 geeft hot extreme voorbeeld van gedurende
miljoenen jaren gekonserveerde, levenovatbare bakterien.
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Do konotatering dat eon organiame eon thermodynanieoh

labiel syateem io dat gmakkelijk veratoox'd kan worden
en na voldoende tijd wel uit elkaar moot va1len ia weinig

meer dan eon wetensohappelijko herformulering van de reli—

gieua getinte mitaproak dat elkeen tot atof zal wederkeren.

Doze visie heeft eon stork fatalietisohe inolag en laat de

veroudel'ing von buiten hot liohaam komen, of, preoieaez, bet

direkto gevoig zijn van rqgela die ook buiten bet liohaam

golden9.

4.
en variatie op doze visie' die 00k opgeld heeft gedaan,
is die van veroudering besohouwd ala een ziekte, of hover

eon komplex van meerdere deela eimuhiaan verlopende, deels
elkaar opvolgende ziekten.

Voor' ahle duidehijkheid do oudordomaziekten aim
hier identiek met veroudering. Ze wonden due niet
gesuperponeerd gedaoht op een overigena autonoom
verlopend verouderingsprooes.

Ook bier is oprake van eon voor1aaelijk oxogene oorzaak,
maar hot fatahietieoh aepeict ontbreokt. Doze geziohtshoek
hijkt dan ook bij uitatek inediach to zijn10.

Van oudeher word ouderdorn geaeeooieord met wat men be—

eahouwde ale typleoho ouderdomoziek-ten. Met do enehle uit—

breiding van do medisohe kennis na do eerete wereldoorlog

verloren steeds moor ziekten bet reoht op hot voeren van

do titel oinderdomszjekte.

Ilollander (1969) noemt bet voorbeeld van athero—
inoleroso, dat van oudordornukuaci gaandeueg veran—
devde in eon komplex van aendoenioon dat ni at
ahleen afhrnnkehijk bleak te zijn van leeftijd,
onar evenreer van mihieufaktoren en leefwijze.
Bovendien bleak dat menoen van rninder don 20jaar
oud al atherocolerotisohe afwijkingen kunnen
vortonon.

Daarmee wac uelis,aar de geneemboarheid van zo'n vernioend

ouderdomnaepekt nog allerminot een feit, inmar in prinoipo
uel nogehi.jk goworden.

9) 1)en zuiver voorbeeld hiervan — en in zijn zinjvorheid
ouderwe-te nandoend — ia do ranemjsatjethoorjo van
Delong & Poplin. Zie hfdot, C V

10) Do biologisohe wetensohap zou eon onaf\iendbare verou-
daring wol kunnen nocepteren, ale do foiten daartoe
aenleiding gavon. Voor tie geneeskunde is dat veel
moolli iker.
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Naarmate hat inzioht in near zfekten Sen dergelijke ont—

wikkeling doorinaakte, leek het erop dat beetje bij beetje

de ouderdom ontmanteld zou kunnen worden, tot uitethdelijk

eon eftuatie zou ontstaan, waarin alleen nog traumata en

infektjezjekten e.d. het levon ingevaar konden brengen.

Zo!if ale hier geforiuleevd zal deze viale maar woinig

aanhangera geteld hebben, maar 00k tegen eon meer realia.-

tisohe verale beataan forae bezwaren.

Daarvan vordiont er n op doze plaata Onige uit—
werkthg. Do inapenningen van de geneeakunde hebben
er wel toe geleid dat de gemiddelde levenaverwaoh—
ting van do weaterae mane enorn ia toogenomen, near
hot ziet or naar uit dat hot verouderingeproosa
nog even kraohtig en ogeneohijnlljk geheol auto—
noon zijn gang goat ale vroeger. Do maximum levena—
duur is nainelijk nauwelijka omhoog gegaan. We kun—
non da illuatreren met eon greep uit do Sterfte.-
tafelo voor Nederland 1961—1965.
In do jaren veertig van de vorige eeuw was do ge—
middelde aterftoloeftijd van mannen op hot tijdatjp
van de geboorte ongeveer 36 jaar. Ruim oen eouw
later, in de jaren 60 van doze eouw, was dat 71 jaar.
Eon toename van bijna 100 %.
Dat vooral zuigelingenatarfte e.d. en niot de ver—
oudering is teruggedrongen zion we aen do gemiddelde
oterft.Leeftijden in diezelfde perioden voor mannen
op hot tijdstip van het bereiken van do 65—jarige
loeftijd. N oijfera zijn dan 74, reap. 79 jaar.
Be toename is hiar mindor dan 10 %.
Doze oijfora en andere gegevena voeden het verinoeden
dat voroudoring mr is den eon verzameling ziekton.

5.

Ret tweede algemeen gereapekteerdo idee ziet veroudoring
ala aen levensveraohijnsel dat voornamelijk afhankelijk is
van hot organisms waarvan hot eon exponent is12.
Do tainelijk nauwbepaalde Rafliok—limiet de uitoenlopende
verouderingasneiheden van nauwverwante soorten; de erfelijk—
hoid van do verouderingaanelheid; en do goringe aproiding
aryan binnen 4n aoortt dergelijke feiten hebben ertoe go—

laid dat do oorzaak van veroudering althans ten dele in bet
genetisoh matoriaal gezooht wordt.

ii) Bron Centraal Duroau voor do Statiatiek 1967.
12) Dat emit ovorigena niet uit dat veroudering mede var—

oorzaakt wordt door exierne faktoren, ofwe]. dat externe
faktoren vorantwoordolijk zijn voor bepaalde voraohijn—
nolan die wij tot nu toe beaohouwdan ala onderdelen van
hot algemene verouderingeprooea,
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Ook ala men het mocent verlegt van het 1BA naar hot hele

bioohemiaoh syoteem van bet organiame, don nog moet erkend

worden dat hot groa van de eigenschappen van dat syateom

hun grondalag vinden in de genen, zodat hat DNt hoe dan 00k

in do huidige theorievorming een grote rol opeelt.

Kort èanengevat: in deze visie is veroudering een erfelijke

eigensohap13.

Dii siandpunt behoeft nog wel enige xnianoering. Hot volgen—

do hoofdstuk, B VI, biedt die.

6.

Do twee belangrijkate visies, die van par. 3 en 5, zijn
ook samen te vatten in de niet helemaal overeenkomende,

soar overziohtelijke tegenstelling: exogene oorzaak —

endogone oorzaak, die in par. A2 en B III 2 al genoend
uerd. Do twee vieies bestaan al tientallen jaren naant
olkoar soar do indruk beataat dat do voorkeur geleido—

lijk veroohuift noar do loatote.

Parallel hioraan tekent zich eon liohto veroohuiving af

van de zgrl. randop—thoorieo nanr de prograin—theoricn.
1. flandorn—thoorjen bevatten bet idee van fluktuties

binnen fysiologiocho prooe580n. Het oleuteiwoord is meestal
ontaporing. Do oorzaak kan van buiten hot organiame komon.

2. Progrnm—thoorien behandelon veroudering ls eon (gene—

tcch) vastgolegd procen, dat deel uitrnnakt van hot gehele
ontuikkelingoprograinma van hot individu (morfogonoue).
Hayflick' ontdeklcing (zie Hfdnt. B IV) was dozo thooriothi
een ateun in do rug.

)3eide versohoivingen zijn oponenten van dezolfde ontwik—
keling in do gerontologie, oaar so zijn niet gohoel nan

elkaar gelijk.

Er kornon ook theorien voor van eon ge:nerigd typo. ¶Foovals—

procossen op molekulair nivoan bijvoorboeld kunnen heel
good eon progrnxnrna op eon hoger nivem: sturen.

13) 1{et woord IeigennnhaphI wtl niet verhullen dot Voroude-.
ring eon seer komplox vernohijnsel in en dun uogolijk
ceo ooar brode genetinche achtergrond hoeft.
Qonichtnverjnogen Icon men ook éa egenechap 000men, ook)iedt
evoluLioreirenienworming von eon vortabratonoog niet door
eon onkele nuiatio te bouerkntelligen.
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Hen duidelijk voorbeeld in ?4edvedev'n hyjotheee
(1972) van do genetimohe rethrndantie: bij
lang levende noort zijn de genen in veelvoud ann—
wezig. Op n na zijn do kopien inektief.
Hen volgendo kopie wordt geak-tiveerd ale de tot
dan toe werkzaxne beeohadigd wordt.
Ale alle kopiedn van een belangrijk gen onheretel—
baar benohadigd jn, ra&ct de cel ontregeld enBterft tene1oI• Hot random—element, op DNA—
niveau, in de benohadiging. Hot progrwn—element
in hot aantal kopiedn, en do genetieoh bepaalde
effektivjtejt van het reparatienyateemlS.

14) Heel interemeant in dit verband in hot feit dat oneterfe—
HJke kankercellijhen vaak beeohikken over een abnoruiaal
hoog aantal ohromoaomen.

15) Zo ook Roeen 78a, pag. 178.
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B VT !rwee groopen erfelilke aigenoohappen.

Barkling I listen; and, (or cony a tics
I have boon half in love with easefuL Death,

Call'd bie soft cameo in many a mused rhyae,
To take into the air ' quiet breath;

NOW more than ever aaeme It rich to diet
(IC.ate, ode to a nihtingale)

Par. 5 van bet vorige hoofdatuk eindigde met de konatatoring

dat vez'oudering in do tweede van do belangrijicete visies

gezien word ala eon erfelijke eigensohap,

Voor do besohouwingen omtrent de ovolutie van veroudering
zoala in bet volgende hoofdetuk, is het wenselijk eon prin—

o1piel ondersohoid to waken tusson om te beginnen twee

groepen van erfelijke eigenaohappen.

A. Do eerste groep is die van de evolutionair verworven eigen—

aohappen. Zij worden in bun ontstaan bopaald door selektie—

druk en eon flinke hoeveelheid toeval.

Kennierkend Ia dat zij —onder andero omatandigheden— evengoed

andere hadden kunnen zijn of hadden icunnen ontbreken.
Voorbeolden aiim bet al dan niet bezitten van lodematen,
wel of geen vliegvermogon, in— of uitwendige bevruohting.
B. Do tweede groep is die van do erfelijke eigenaoheppen

(hier genoenid basiseigensohappen) die inherent zijn aan het
aardee leven. Ret bezitt'en van nuce!nezuren en hot vertonen

van voortplanting zijn daar triviale voorbeelden van1.

Minder voor do hand liggen basieoigensohappen ale ondoor—
ziohtigbeid en grootte.

Direkt voortvloeiend nit zijn materile beotaanavorm
hezit elk organiame een bepaalde mate van lioht—
abaorptie en —reflektie, maar dat belet hem niet
zioh die eigeneohap op een of andere manier ten
nutte to waken. ohutkleuren aignaalkleuron, talloze
variatieB zijn mogelijk, maar de basiaeigeneohapzelf 15
onvermijdelijk.
Voor grootte geldt hetzolfde. Van Bommige organismen
aim hun zeer kleie afmetingen eon belangrijke over—
levingafaktor, van andere juist bun grote afnetingen.

1) Naar ze mogen wel genoelnd worden. Nog niet no lang geleden
non iedereen "aterven" of "beperkie ale voor—
beeld even triviaal gevonden hebben.
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Be keus is eohter bepex'kt in die zin dat het ont—
broken van eon zekere grootte Onlzogelijk is.

Overigens is alomtegenwoordigheid goon zuiver kriterium

om eon eigensohap onder to brengen in groep B,
To denken valt san bet versohijnsel van de aktieve voort—
beweging dat ondanke zijn algemeonheici zonder twijfel in
groep A thujehoort.

2.

BiJ hot onderzoeken van hot versohijnsel Veroudoring ken
men zioh gemakkeljjk intutief gedwongen voelen uiteinde—

lijk eon keus to maken tuosen de volgendo twee mogelijk—
hoden:

— verudering is een Onvermijdelijk met bet leven samen—
hangend Versohijneel, en

— veroudering is eon erfelijke eigensohap met eon positieve
eelektjewsarde.

Uit do vorige paragraaf blijkt dat deze mogelijkhedon elkaar
in werkelijkhejd niet uitsluiton zo vinden elkaar in groop B.
Ale er sen keus gemaakt moet worden is dat die tuosen het
situeren van voroudering in groep A of in groep B.

3.
Uroep B valt ulteen in tweo subgroepen.

Do eorote subgroop, B1, is die waartoe we one tot zover

stilzwijgencj beporkt hobben: do ten mitts gemaakte basis—
eigenaohappen.

Be tieede subgroep, B2, is die van do niet ten nutte gemaakte

basiseigenoohappen.
Duidelijke voorbeelden zijn eohaars en lijkon vex'—
gozoohi, omdat ze zelden ale erfelijke eigensohappen
opgevat worden: branhibaarhejd, gevoelighejd voor
radio—aktjeve straling, racemieeerba'hojd van elwit—ten en cIergelijke kwetebaarheden.

Zo'n eigenechap heoft natuurlijk geen neloktiof voordoel,

maar do mate waarin zijn nadelige gevolgen geneutralisoerd
zijn, wel, Zo vinden WO 00k hier een groto variatie.

Hot belang van doze aubgroep lijkt voornaxnelijk to boatman
in het volledig komplementair maken van do groepen A en B.
1lie echtr par. 3 in het vorige hoofdtuk opolaat, zal merken
dat hat daarin beochreven ides over do herkomot van veroude—
ring vrijwel geheel overeenkoat met hot ituoren van veroide—
riii ale erfelijke eigensohap in eubgraep B2.
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Volona dii idee word do erfelijkheid nooji in oensohouw

gono1nen odat do nadruk volledig lag op de onvermijdelijk—

held van de veroudering.

4.

Do in het vorige hoofdutuk nog betrekkelijk vormloos tegen—

over elkaar staande hoofdideebn (par. B V 3 en 5) blijken
duo naadlooe aaneen to aluiten door veroudering hoe dan 00k

ale erfelljke eigenoohap op te vatten.

Bet eerote hoofdidoe (par. B V 3) beatrijki eubgroep B2

(. geen eelektief voordeel).

Het tweede hoofdideo (par. B V 5) beotrljkt cubgroep B1 en

groep A (. wel selektief voordeel).

Do intereaoante soheidslijn binnen het tweede hoofdidee ie

he-t duidelijket to vatten in op ziohzelf afkeurenewaardige

teleologioohe terinens

Alleen ala veroudering in groep A zit, io en' spralce van een
vrija keuo van de evolutie.

Bet ondersoheid tusoen eon endogene oorzaak en eon
exogene oorzaak io niot tegelijk mat de hierboven
gegeven onderooheiden te hanteren.
De echeidolija, zo die te trekken io, ligt ergeno
in eubgroep B2.
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B VII Verourerinp on Selektjo

Hat t3a niet de eterkaten die over],v.n,
want aij atjn aheaD. (Jerry, Buperaan)

Ret beataan van veroudering laat zioh Bleohts met kunstgrepon
in de neiten van het darwinjamo lokken.
Men kan veroudering een lastige anomalie noemen of een ntimu—
lerende uitdaging, maar een probleem is hot.

Wie zegt dat veroudering praohtig past in Darwin's theorie,
geeft daansee de theorie een onnodige en onjuiste uitbreidlng.
Os do moeilijkhedon en de daardoor optredende donkfoute te
kimnen begrijpen moeten we one realiseren dat het darwinismo
wale dat in de dagelijkse praktijk wordt gebruikt, tamelijk
verstard en veelvormig ken zijn. r zijn evenveel variaties
denkbaar ala or biologon sijn.

In par, 2 wordt eon viertal typen ondersohejden. Hot zijn

herkenbare etandaardvjeioe die niet noodzakelijkerwija

volstrekt komplemontajr zijn.

2.

1. Do meest extreme visie is dat eon mutatie alleen dan oen

gunstige variatje kan veroorsaken ale do milieuomstandig..

heden sich wijzigen.

Hier is van toepassing het beroemde voorbeeld van do
ber]censpanner (Biston betularia) waarvan do donkere
variWtejt de overhand kon krijgen in gebieden waar
do opkomende induotrie do eertijds met korstmos be—
groelde boson zwart kiourde,

Hot belangrijkste keninerk van dee. na!eve visie is dat ieder
organisme optimaal aangepast zou zijn aan zijn leefomgeving.

2, Minder strong in do leer is do vrij algemene visie dat gelijk—

blijvend. milieuometandigheden wel do gelegenheid bieden
voor eon niouwe eigonnohap (verdere perfoictionering), maar
dat alias wat hot organisme ml aan eigenschappon bezit, ala
onjniabaar boshouwd moot wordon.

Volgens deze opvatting zou, bij wijze van voorbeeld,
enerzijda een gehoornde variteit eon seiektief
voordeel kunnen hebben t.o.v, zijn hoornioze soort—
genoten, rnaar zou anderzijds ean willekeurige andere
van oudahor gehoornde soort altijd voordeel hebben
van zijn horens, ook al leeft hij in dioht atruik—
gowas.
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Do font zit hem hierin dat or even ontereoht ale onbewuot

een ondersoheid gemakt wordt tusaan twee begrippen die

(bij gesohi)cte herforinulering) vxijwel altijd hotzelfde

betekenen; bet bezittren on hot niet—bozitten van een eigen—

sohap. Hot aerate zou altijd voordelig zijn hot laatetge—

noernde zou eon relatlef nadeel kunnen inhouden.
Dat doze opvatting inderdaad beataat, wordt duidelijk ala
we th'ie konsequenties ervan forinuleron,

Do imatete twee passen 00k in visie 1.

—1 Darwiniaanse evolutie is mogelijk onder overigene go—
lijkblijvende milieuomotandigieden.

—2 Hen aigensohap is nooit toevallig, d.w.z. niet zonder
verdere koneequenties inwiaaelbaar voor een andero.

—3 Zuiver rudimentaire organen en sigensohappen bestaan niet.
Nummer —2 is opgenomen ten' vergelijking met do hierna vol—
gendo visie 3. Be twee andere koneequentiea, —1 en —3 zijn
onigazinB atrijdig. —1 geeft namelijk aan dat verdere aan—
paasing mogelijk is, terwijl —3 ten onreohte do bepevking

oplegt dat die aanpaasing niet mag gesohieden door hot
simpale vordwijnen van eon orgaan of een finktie. Pooh
worden alle drie de stellingen door veel biologon intu!tief

voor waar aangenomen. Vooral —3 kan zich in een onverdiende
popularitei-t verhougen, Steun arvoor komt mode uit de

medisohe woreld.

Was bet klaaaieke darwiniBme juist bijzonder tovreden ale
in eon organisme do rudimentaire sporen ontdekt werden van
vroegoro stadia, tegenwoordig ligt zeer eenzijdig do nadruk
op aanpassing, en neigt men ertoo to denken dat iedere
eigenaohap eon overlevingafunktie hoeft1.

1) Historieoh loopt doze omelag m.i. parallel met de wijzi—
ging van de funktio die hot darwlnie,ne in do biologie
heeft. Net oorepronkelijke darwinieme waa primair eon
afstannmingaleer met veal aanclaoht voor grote iijdaverlopen.
Hot huidige darwinieme Ia vaak eleohta eon denkkader voor
niet—gonetioi, die hun blik gericht hebben op dón of
enkele generatios.
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3. Do meset liberale opvatting in dli ka1er ie dat in een

toevaleprooee ale de evolutie ten dele ie, 00k wel nadeli—

ge en neutrale eigeneohappen zich eon plaata kunnen vex'—

wervon. Van optimale anpaeeing Ia goon eprake.

ledere elgenaohap wordt onbevooroordeeld tegemoet getx'eden

en zo nodig eorlijk op zijn aelektieve voordeel beoordeeld.

Hot selektieve voordeel wordt due niet a priori aangenomen.

4. Ret laatete type beataat in hot ontbreken van enige op—

vatting, aithans voorzover dat nit de publikatise blijkt.

(lerontologen van dit type aooepteren aging ala een gegeven

en houden zich uiteluitend bezig met do kauealiteit van de

veroudering binnen het individu.

Zij kijken ale hot ware niet over de generatiegrna been.

3.

We konfronteren nu alle vbx' met het verachijneel veroude—

ring. Daar bet heel moeilijk be zekerheid te krijgen over

de pereoonlijke darwinietieohe vieie van een auteur, zijn

de voorbeeldon illuetratief, amer diakutabel.

Vieie 1. ia handig ale vuiatregeltje voor elementaire eko—

logleohe rotleneringen, maar moet al viot verworpen wordon

bij evolutionaire bosohouwingen, 1k ken dan 00k geen (reoente)

geroñtoloog die zich op dii etandpunt etelt.

Vanuit vieie 2. etaat in prinoipe de keuo tuseen A, B1 of B2

volledig open. Hot geloof in de verregaande aanpaenng en

het opvallend altru!atieoh, due eoortbeeohex'end anpekt van

verouderjng en aterven doen B2 meoetal afvallen.
Teiernann (par. B V 2) ia een bokend voorbeold nit de vorigo
eeuw2, Maar doze denktrsnt leidt buiton do gerontologio ook
flu flog eon hardnekkig leven. Stolk (1978) behanclolt hot
onderwerp — voor niet—biologen — ala volgt:

komi de vraag bij u op, waaroni 00k ziekie
en dood niet zijn uitgeeelekteerd ( ) Voor hot
individu zijn ziekie en dood vervolend, near voor d
totaliteit van do levende natuur noeten ze ale Mj—
zonder nuttig worden boechouwd. Do levondo natuur ia
erop nit on teede nieuw, teecle hoter aangepaate
typen te doen ontetaan, Tat knun er van dii
tereoht ale do reede geproduceerde typen bleven 7t,

2) nh kooe overigone exploiet voor B1 en niet voor A, ddor
uit te gnan van een onvrmijdelijke meohaniaohe elijtage.
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Medvedev, wel in do gerontologie werkzaam, redeneert op eon

aoortgelijke wijze, ala hij epreekt van: (Medvedev 1966)

"Aging
and its pnrposive oharaoter in regard to the evolu-
tion of living things in general".

In daze visie ataat do veroudering duo meestal in dienst

van do selektieve aanpaeaing maar is voor zover dat blijkt
uit do besohouwing, zelf niet san aelektie onderhevig.

Birmen doze visie zou anderzijds 00k gekozon kunnen worden

voor subgvoep B2, maar dat vereist wel de gedachtensproag

dat aanpaasing van een soort of een populatie niet hetzelfde
is ala individuele aaxipaasing.

Zon houding tegenover veroudering staat du toe dat selek—

tie tógen veroudering zon kunnen werken.

Verinoedelijk verdraagt het aanpaasingsgeloof van visie 2.

zich eohter sleoht met de veroudering ala ean tegon het

leven geriohte kraoht die so weinig etfektief weerstreefd

is. 1k ken aithana geen gerontologen die binnen viaie 2.

voor dese houding kiezen.

Visie 3. in het vruohtbaarst gebleken. Langs doze weg kon—
den voor het eerst valide verkiaringen govonden worden voor

hat ontataan van veroudaring.
Medawar bijvoorbeeld liet zion3 dat genetiache tekortkomingen
die zioh na do reproduktieve periode openbaren niet door
aelektie geölimineerd kunnen worden en zioh daardoor kunnen
ophopon. Veroudering zou dan sleohta eon ovolutionair
bijprodukt zija.

Nerk op dat hior eon gevaarlijke cirkelredenering
dreigt: do eindige duur van do reproduktieve periode
zou ni. heel good eon vorouderingsaspekt kunnen zijn.

iilliwna (t57) heeft doze wijze van redeneren voortgezet en
'zijn theorie verder gebaseerd op hot voor do hand liggende,
maar in de gerontologle niet eerder gebruikto ondersoheid
tusson oen erfelijke eigensohap en eon gsa.

3) Voor hot eerst in 1945. Zie bijv. Medawar '57.
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B Vii

Door bet
vorcrnderstellen van pleiotz'opie nunelijk, wordthet heel aannemelijk dat een nadelige eigeneohap zoals ver—oudering zich vestigt, zolang daar sen groter voordeel tegen—

over etmat. Hoofdstuk 0 II behandelt
Williams' theorie uit—gebreitler.

Visie 4. tenslote bet ziob verre honden van evolutionairebesohouwingen, is
natuurlijk bet moeili3kst aan te tonen.Roe moet bet zwijgen geThterpreteerd worden.Pooh ontkonvt men niet aan do indruk dat vooral men aantalfymiologinob georthnteerde gerontologen wel degelijk indeae hook thuinhoort. De voorgeatelde meohanismen in bunihmorisn zijn moms van dien maid, dat ze vrij menvoudigdoor een

eelektie—meohanisme to elimineren zijn. In zo'ngoval mist men zulko
overwegingen als die man hat oind vanpar. B Ifl 2 al gonoemd werden.

4.
In do vorige paragraaf zag men dat bet

verouderingevor—sohijusel voor de anthangere van eon
verotard diwwinisme(vieios 1. en 2.) goon probleea leek, sear hot in foitewel ian. We zullon proberen do

miaverstanden waarop hunkonklusios grondden, kort aamnen to vatten.(i) Hot to oentraal stellen van het soort—begrip.
Do soon wordi ale goheel sterker door bet opof—ferun van zwakke en oude individuen, en zou zo bader k-unnonkonkurreren met andere

soorten. Heel long heeft men gedaohtdat vooridurende
konkurrentie zich

voornainelijk tuseon koin—plete soorten en raeeeo
af'epeelde.

Hot nlche-.begrip kreeg poe in de joren 30 voet ean do grond,in do forinulering
van CaUse. Faa donrna kon hot voor iedor—men duidelijk worden dtt eelektie en konkurrentie zioh voor-l op individucel
nivean afapelen, Moor danrace verloor deveroudering ook bet grootete deal van zijn veronderoteldecwenlevingnwanrde,
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(2) Hot verwaarlozen van do ontataanr3g000hjodenj5 van de

verondersteld aljrusjjech. veronderjn.

Met de intrede van de selektje op individneel nivean

word a1iruatjach gedrag nogal verdachi. Veal van dat godrag
kon inderdaad ontmaskord wovden aJe heimelijk egoarne, bij—
voorbeeld bet reciproke altruomo. Hot evolutjonajre ont,ataan
van zulk gedrag laat zich eenvoudig verkiaren. Geen van doze
redeneringen is van toepaosjng op verondoring. Hen na verou—

dering stervend organisms bevoordeolt door zijn verscheiden
in de regal zijn afetainmelingen niet m4r dan andere eoort—
genoten.

Men zou kunnen denken ann organismen met eon over—
erfbaar territoriuia, of ann planten met eon vaste
standplaaje. Many do wijdo Vor'breiding van do ver—
oudering maqkt zon redenering bIJ voorbaat vrijkrachteloo5

(3) Hot verzelfstandigde aanpaaningostyeve van de evolutie5.
Stolk verwoordi dat begrip op kiassieke wijze in do

two. leatato ginnen van bet in par. 3 gegven,ojtaat6.
IIij zou gelijk hebben al er echt goon enkele mogelijkjejd
wee om van oudo individuen af to komen.

Men ziet in gedaohten do werold al overvol worden,en do planten bijna uitgeroeid. Dan echter zouhon—
geranood door voedsolkonJcjyrentje do mae5a5 dieronfunk uitdunnon, waarbij do meeet geochik-tor, per
definitie zouden ovorblijven. Vermoedelijk zou bet
sen togelijk voile en echrale wereld oplovoren, aaar
ovolutie blijft mogelijk, deenoodo volgene eon pa—
troon la Cuvier.

4) Ook zijn wel pogingen gedaan on een verkiaring to geven
door middel van eelek-tje op Populatieniveau, many org be—vredigend is bet noolt ge'zorden,

) Wie dii begrip in een rodenering henteert, veriant daar—door bet in de weateree wetenechap vrijwel onmiobaargeaohte kauealjteiteprjncjpe. Dot bet begrip desondanko
zeer algemeen gehan-teerd word, en nog wel word-t, laat zichmissohien verklaren doordat van oudahor de biologie uit-.puilt van de teleologiache uitsprakon. In do am: "Do send
zi-t op hear eieren 'on' ze warm to stant welje,aar
nb-to over eon bedoeling (van de oend zeif), near welovereen dool, biJv. do inetandhouding van do soon.

6) Ut do kontext blijkt dat liij niet do dood door eon preda-tor o.i.d. op hot oog heeft, maar veeleer de "natuurijjke
Overigena word-t zijn argument wonderlijk genoeg

aelden losgelaten op bijvoorbeold bakterin met ongoalaoh.-.
telijke voor-tpleui-ting. Dan zon meteen de ongeldighod
blijken.
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In :rerkelijkheid gant in de vrije natuur vrijwel geen
hejaard organisms dood. Lang v66r die tijcI is het gros
ten prooi gevaJ.lon ann eec predator, trauma of ziekte'7,
Zulke faktoren bepalen de selektiedruk en het elimineren

van zwakke broedera, en due de snelheid en de riohting

van de evolutie. Veroudering is dmar niet voor nodig.

5.

Tot slot een citaat ui.t Hayfliok (1968, pag. 37):
we might surmise that man is endowed with

a longer life—span than other mammals because human
cells have evolved a more effective Bystem for cor—
recting or repairing errors as they arise. Such an
evolution would account for the generally progres-
sive lengthening of the fixed life—span from the
lower to the higher animals; presumably the march
of evolution has developed Improvements in the cell's
error—repairing mechanismL"

Het reparatie—ineohanisme is in dit kader niet no intereneant,

mear zijn woorden onthullen wel, hoe moeilijk denken over evo—

lutie blijkbsar is, en vooral, hoe verwarrend de veroudering

ook voor gerontologen is.

Afgezien van het feit dat die "progreBsive lengthening"

slechts bij grove benadering8 beataat, met speotaculaire wit—
zonderingen, wordt hier de of evolution" weer inisbxiiikt.

Een eendemossel is even gespeoialiseerd als een mensaap, en

niet minder ver ontwikkeld.

Met is een puur semantisohe kwestie om eec lanoetvisje een

hoger dier te noernen dam een octopus.

In elk geval is het mc, dat iedere soort, hoog of laag, even—

veel tijd heeft gehad, in jaren gerekend, om zijn huldige

verouderingasnelheid te ontwikkelen.

Ale het voor de mierenkoningin voordellg was geweest korter

te leven dan 15 jaar dan was haar dat onderhand wel gelukt,

7) Ter herinnering: de veroudering verhoogt slechts de kans
op zon gebeurtenis, Zie par. B I 7 en de bijbehorende
voetnoot 16.

8) Sacher 70 geeft voor vertebra-ten eec relatie tussen le—
venespanne, L, en —ondr n)eer_ de grootte van de hersenen,
E, in de vorm L K.1I

Dat verband loopt deels parallel man thtt van Hayflick, maar
is veel gefundeerder. Overigens is Hayf lick later groten—
deela bekeerd (mis hijv. Hayflick 1980) -tot Sacher,
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jII De vero)1dere1de eenvoucI van het verouderjngapro.

Elk. ookod, bozig to oterv.n,
do onbogrtjp.jjjko knoppon
tot onbegrijpo1jjkor blad berleid.

(vCn Geel, No twinttg 3aazr)

1.
In het vox'ige hoofdatuk kwain een aantal miaveratanden aan
bod over de "ultimate oauoatjon* van veroudering.
Do 9proximate oauaation" (voor deze termen: par. B III 2)
kent ook zijn mioveretanden. Eon aantal ervan ataat al in
hoofdetujc B III.
Niei'onder wordt bet vooroordeel over de eenvoud van hot vex'-.
ouderingoprocea in bet individu behandeld,

2.

zijn voldoende aanwijzingen dat hot verouderingoprocee
dermate komplex Ia dat hat zioh, 00k ala do benodigde kennia
aanwezig is, niet laat Bamenvatten in eon afgerond fysiolo—
giach model met eon zo geringe mate van ingewikkelctheid ala
we gewend zijn van bijvoorbeeld do working van bet neuron,
bet ixanslatieeyeteem en do fOtoByflth050.
We vatten een viertal aanwijzthgen samen:
— Enigszina oneigenljjk: Het kennelijke uitblijven van do
langverwaohte doorbraa]( in hot ondex'zoek. Wet zoeken is

flog steede naar een breed konoept dat bet veelvoudige em—

piz'ieohe materiaal op eon aaoeptabele wijze met elkaar in
verband brengt,

— Hot binnen n ooox't vrij unifox-me verloop en do relatjof
lange duur van hot veroudoringeprooea. Ret wekt de indxuk
ala bet ware eon godetajl]eerdo regie to volgon.

— Do alomtegenwoordjghojd, Do notitie (slot van par. B III 2
over verklaringsnivoau B2) dat do natuurlijke Belektie ver—
moedelijk t4gen veroudering werk-t, maakt eon oligocausnal
proces tanielijk Onwaarsohijnhijk,

— WillIams' ('57) hypothese die hot waarach1n1ijk maak-t,

dat bet mantal "verouderjngoge5I groot is1.—
1) I4edawars theorie, oorspronkelijk ult 1945, bevat die Inoge-

lljkliejd ook. Kurieus is daarom dat hij rag in 195 repte
van "presuniahiy fe, ultimate eauaes" (anD. B TT L
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B VIII

Do potentile koaplexiteit van hat verondoringoproces
;iordtml lang onderkend.

Hot idea dat
verondering op to vatten inale eon deel van — of verisant is man — do morfogen008 in ml2

oncl

Moer recent vinden we divorno ago.
progrna—'theorien.Sommigo theoriellil echter, vooral ook die

geabatraheord zijnnit hat eperimentee onderzook (Hint. B II) lijken eon toslinpele verkiaring te geven. Er indue nog otoede oprake vanaen ondersohatting van do problemon. Do onderoohattinig blijiCtrnaentrni iet aoaoor nit eon beleden optinieme do wel nit hotvcorgectelde mechaniomo apif.

Eon v,nlt do lango
oclem van ao'n

oteloolmatigo onderochattingto verklaren ? Voor lint anttoorcl op die vog richton no rior'n,drrlit op eon ander onderdeel van do morfogeneoe: do em—hryogen000,

3.
Do oubryologie heeft ich al'tijd veel

benoheidenor opgestelclen ,aa or tevreden
moo in feite

voornaznolijk 'eon becchrijvendewetonochap to zijn.
Do

oelfnturende ontoeneno,
van bovruohto nice], tot vo]wanaonindividu laat niet

af inctruk te maken op aim toeschounor.Er hetat
tegelijkertijd eon grote terughoudendJieid

bij het
vooropellen van do mate unarm het vernchijncel

uitoindelijkhegrepen zou wordon.

Hen grote rd daarbij apeeli hot
wijdverbeide denkboeld datopboiui moeilijker in dan afbraak. Dat in natuurlijk in aijnalgomeonhoid irnl rnmr, naar hot in goon univoroele wet die opelk individueel geval

van toepaonir,g in.

Vooral nanneer d aThrar,k niet met de botte biji go-.beurt, rnaar otap voor tap, moe't do
goldigheid be—twijfold worden.

Voorbeelden vi.ncIen ne op elk denkbaav gebiod Orderornmige omotandighoden vormon zich spontaan perfektekriatnllen, en wil het oploneen mnar niet ]ukken.Hot work van eon eloper kontooms mooilijker tot standdan hot onderhavige
produkt van de arohttekt,Do analyse van con schaakwedntrijd,

in vaok man intellok—tueel hoogotanrije, enor do eer blijft gaan noor doepeler.

2) Zie voor een overaioht van do oudere godaohton in dierichting bijvoorbeeld
Comfort '56.
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Het denkbeelcl is duo stork kultureel bepaald, en vloeit
sleohts ten dele voort uit eon wetenoohappelijke bron.

Pooh kan zo'n denkbeeld eon willekeurige tak van wetenoohap
stork be!nvloeden, De bonvloeding van do embryologie in

oasu word geoteund door twee ontwikkelingen: de toepassing

van de thermodynamioa in de biologie, en bet doordringen van
de informatietheorjo.
(1) Do eerate ontwikkeling leek hot pure beotman en daar,nee
tevens de vorming van gekomplioeerde biologisohe systemen
tot een onverklaarbaar raadoel te maken, Be daling van do
entropie waarinee levonaprocosoon gepaard zoudon gaan, staan

per slot van rekening banks op do tweede Hoofdwet.
Hot raadsel word terzijde gesohoven door de aannatne van een
geheimzinnige levenskraoht, terwiji van mu uit bezien de

opleoing voor de hand bleek te liggen. Door eon organisms

niet als eon thermodynamisob geooleerd eysteem op te vatten

kon worden aangetoond, dat do totale entropie van een hetero-.

troof organiorne en zijn oingeving wel degolijk toenemen.

Do Vie Vitalie kon weer voor enige tijd opgeborgoyi worden.
(2) Do inforinatiotheorje leverde de mogelijklieid tot een

soherpere formulering en daardoor een Bterkere voelbaarheid

van eon al beataand probleem: hoe kan oem organimne opgebouwd
worden op gronci van niet seer informatie dan eon zygote
bevat P Dat 44n oel voldoende inforinatie bevat voor de vor—

ming van io14 nakomelingen (hot geiniddelde mantal oellen van

eon voiwaseen ineno) behoeft gen betoog. Zo geotold is or
sleohto sprake van duplikatje,
Do informatie van die ene oel lijk-t3 oohtor tokort te sohieten

wanneer we in overweging nemen:

10 Do vorregaande differentiatie van al die cohen.
20 Do 3-dimeniionale atruk-tuur van bet organiome, terwijl do

genen in begineel lineair gerangsohikt zijn4.

3) Aohteraf gezien zou men kunnen zeggen dat do 180 eeuwse
verdedigers van do praeformatio—thoorje tegen do epigonesis—
theorie do aard van dit probleem exakt onderkenden,

4) Be hirieariteit binnen een gen is minder spoktakulair, want
do natieve konformatie van eon eiwit B cok dvje—diinensjonaal
bepaald, Maar hoewel die ruimtohijke otruk-tuur direkt bepaald
wordt door hot koderende gen, is daarmeo hot ruirntehijke wer—
kingegebiod van hot niouw govormde eiwit nog niot bepaald.
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3 Do funktjonele vorbindingen van alle nouronen in het C.z.Do onfeilhaarhejd
waarmee de ontoganese verloopt.

Dat wilzeggen: hot geprogrammeer0
oindreaulta wordt zowel metgrote zekerheid ale met grote nauwkeurjghojd

bereikt.
laarneming 40 Ia wel ovolutionair

vorklmarbaar door bljvoor_.
boeld man te nemen dat een grote fenotypieche variabjijieji
nadelig ie. Selektje ten bate van een geringe variabjijieji
(ale erfelijke eigonaohap) zou dan moeilijk In eon andere
richting kunnon leidon dan de waargenomen onfojlbaarhejd.
Voor do overige waarnemingen biedt de embryologie voorzioh-.tige verklarjngen.

Waarnemlng 2° wordt wat begrijpe1jjko ale we inaanmerkj nemen dat eon ejoel niet alleen maar eonzakjo genen Ia, maar in vee gevallon een ruimiellikeatruktuur bezit, zoale
Borne een duidelijke polaa'jtejt

(of. vootnoot

Waarnemingen 1 en 30 zijn mogeljjk te herlejden totterugkoppelingon tuanen kern en cytoplaam., en inter—
oellulajre induktjeprooeeeen

Tot zou echter van na!vj-tejt
getuigen te denken dat de kennis

op dlt gebied zo enel toeneomi dat het binnenJcoj mogelijk ie
eon ernbryogeneee te almuleren. Niet alleen zou het model bIj—
zonder Ingewikke1 moeten aim, maar we zouden eeret veal meer
moeten woten over de hale genetisoho inhoud van aen zygote en
fle ontwikkelingofyelologje.
!bch Ia eon benaderiag van dat ideaal nodig voordat men durftte epreken van begrijpen.
Dii tekent de pretentlee van de embryologie.

4.
In de vorige paragrmaf ia de embryogeneae vrij ultgebreid
tor aprake gekomen omdat enkole aspekten ervan mogelijker-
wija eon verkiaring biedon voor do ondereohatting die geron
tologen van hun taak hebben.
We gaaxi mu deze aapekten en bun

Inogelijke invloeden bij
lange,

(1) Do paradox van do afnemende entropie.

Voor wio gelooft dat de entropie inderda afneemt,Ia hot aantrekkelijk
om voroudering to Zion ala do atofwolken

bove hot alagveld van do atrljd die in het indivith, woedt
tumeon de levonekraoht on de 2e

Hoofdwet, die ale Vis Mortali-.
tatia goleidoljJk

torrejn torugwjnt on hot organjeme ton elot—
to dwing-t terug to keren naar eon "natuurlijkee, anorganjeoho
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Dii idee heeret flog steeds, ook al is de paradox reeds lang

verkiaard. Nog steeds bostaai de noiging ma, populair uit—

gedrnkt, het loven to zien ala 6n grote evenwiohtoIeaktie

die reeds door eon geringe invloocI do andere kant op geduwd

kan worden5.

(2) Do kennelijke onfoilbaarheid van do embryogenose.

Dit fenomeen inoost wel de v-raag oproepon of hot no
aannemelijk is, zoals veolal aangenornon word, dat een orga—
niorno zich wi].loos en onontkoombaar iaat verelaan door do
sluipende ouderdom. Williams neigde in 1957 naar een ontken—

nend antwoord op die vraag. Hij formuleorde hot op lioht
retorisohe wijze zo:

"It is indeed rojnarl'able that after a 500mingly
miraculous feat of morphogenesie a complex metazoan
should be unable to perform the muoh simpler tank of
merely maintaining what is already formed." (pag. 398).

(3) Do komplexitejt van hot vormingaprooes van het individu.
Indien de veraudering, zoals in par. 2 aannemelijk is

gemaakt, inderdaad eon inorphogonetiech prooes is, on we daar-.

oin mogen verwaohten dat do verantwoordeiijke procesoon eon

met do embryogenese vergelijkbane ingewikkeldheid bezitten,

kan veilig geoteld warden dat vrijwel mile tot nu too geopperde

verklaringon voor veroudering to apo1 iJn,

Opvallondst man do embryogonese in dii kader zijn de
nieuwvormingen mis gevoig van induktieprocesaen — wis—
selwerkingen duo. Een grafisohe weergave van alle be—
langrijke oausale relaties tijdeno do embryogonese zou
duo niet alleen een sterko vertakking laten Zion, maar
ook nog tal van vorbindingon tuosen verschillonde talc—
ken. Not zo'n situatie zouden gerontologon ook roke—
ning inoeten houden. Do in do eerote alinea van par. 2
voorspelde ingewikkeldhoid zou wel eons voornwnolijk
kunnen zitton in do niot—linearitejt van eon a000p—.
tabol model.

(4) De komplexiteit van hot gevorindo individu.

Doze wordt gewoonlijk beachonud al dienotbaar ann
do overloving van hot individu. Paradoxaal genoeg ziet de

gerontologie some juist in do koaplexitoit do zuakke plek.

5) Zio bijvoorbeeld Hfdat. 0 V: Deiong & Poplin '77.
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Hoofdjuk B II beeohreef al ho in de veelhejd van bioohe
inieche reaktiee ontaporingebronnen

gezooht worden ale baei
voor eon veroudoringethoorie, In par. B III 6 word vervolgens
gesield, dat hot do kornplexjtejt zeif ie die rnogelijk derge—

lijke theoriedn bij voorbaat onwaaroohjjnhjjk maakt.

1e zien due dat de embryologje
de mogelijlchejd bood tot op.-

iimisme voor de gerontologie door do
aapekten (i) en (4).e zien 00k dat veranderije inziohten verbieden dat di e aspek—

ten ran nog voor dat doel gebruikt worden.
Do aspekten (2) en (3) naken, Bainen met hot viertal in par. 2
opgeeomae aanwijzingen, hot bij nommige gerontologen6 heersendo

optimiame wel zeer twijfelachtig,

5.

Een laatate aapekt dat flog verinelding verdient Iadat van het kopieren van do genetinohe informatje
van d zygote in enorme aantallen nakomelingen.
Vermoedolijk heeft ook zo'n pure vermenigvuldjgjng
oven evingawaarde.
Doreduflclantjebjedt eon effektieve beaoherming tegen
do voor hot Individu nadelige

gevolgon van hot ten
gronde gaan van individuele oellon door bijvoonbeeid
een intracellulaire oorzaa]c.
Op gon—niveau vinden we eon volatreki analoge besoher—
aing volgene Medvedeva theonie van do genetieche redun—
dantie, al genoemd in par. B V 6, In doze theorie zijn
het juist de genen, die in veelvoud nanwezig zijn en
no het behoud van do individuele cel waarborgen.

6) Met name bij de opatelleps van iheonien, uiterrd. r
klinken daarnaaat ook veal realintjnnhor gelniden.
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AFDELING C: LITErA!1TJUR13E3pflHjcINa

C I Besprekingekrjterja

In do vier hierna volgende hoofdetukken (a II — C v) wordt
telkene Sn art ikel beaproken.

Do benpreking vindt plaats aan de hand van de in afdeling B

ontwjkkelde begrippen en op grond van de volgende overweging:

ledere gerontoloog moet heel wel in ataat geacht worden eon
besohouwend artikel, een nieuwe theorie of een aanvullthg

daarop op zija meritea to beoordelen. Aithana, hij zal gemak—
kelijk inzien in hoeverre de nieuwe inziohten aunstig nan—

oluiten bij zijn eigon onderzoekingen en bij zijn per000n—
lijke ideen over veroudering.
Hot is daarbij de vraag in hoeverre zijn moning overdraag—
baar iB bij gebrek aan de nodige terwen.

Mon ziet in beoprekingoartikelen niet wat men zon
verwaohten, namelfjk moeizane omachrijvingen, maar
integendeel zoer eunmiere aandudingen ("at the
cellular level", "at the higher level of biologicalorganisat, inoreasingly deteriorating", "the
oauae of aging').

Wordt van do kwaliteiten van een gesohrjft sleohis do kommuni—

katie beleminerd door hot ontoereikende vocabulaire, erriatiger
zijn de problemon bij do zwakke plekken van hot geaohrift.
Tal van dergelijke tekortkomingen blijven voor veel lezers
mogelijk onopgemeDkt doordat er geen nanen — eon belangrijk
gedaohtenhouvast — voor beetaan.

We gaven in hoofdatuk B III een duidelijk voorbeeld
in do vorm van het organisatieniveau waarop een me—
ohaniBme zich afapeolt.
Wanneer dat niveau niet beseft wordt, B ook niet dui—
delijk welke andere — eveneens niet geapeoificeerde —
niveaux nog apeoiaal aandacht behoeven on tot eon afge—
rondo theorie to komen.
Do stelselmatigo verwaarlozing van enige niveaux wijat
erop dat ze inderdaad over hot hoofd gezien worden, en
niet bewunt gonegeerd.



0I

De beapreking van do artikelen
mi wil tie nadruk

leggen opdezo gewoonlijk
verwaarlooade apektsi, indien ze tenminstein Afdeling B

behandeld zijn.

tie toepasbaarheid
van deze in

Aftieling B naar voren ge—brachie begrippen
en indelingen

to toetsen,
zijn ze zoveelnogelijk verwerkt in 3e lijst

basprekingekriteria zoa1 diein do volgende paragraaf is opgenomen.Voor zovar relevant worden tie bijvermelde
vragen beantwoord,Be beapreking van elk kriterium in eon afzonderlijke paragraafIeidt zo tot eon doelanalyse van tie theorie. Voor zover dieznaIyse niet overeenkoat met do mening van do auteur() isdie laatsts ter aanvulling in dezelfde paragrnaf opgenornea.L1t tie diekrepantie tussen mijn-. en •s auteure meningblijkt al eon groot deel van tie kritiek op tie theorie en op dov-orm waarin zij

gepresenteerd wordt. Voor tie overige kri—-iek is aan bet
slot van elk

hooftistuk eon
aparte paragraafgeremerveerd.

2.jjst van
besprekingskriteria. Tevena indeling van hfstt.C 1I—CV.

q',esen haakjea staan de
overesnkomwtige tekstgedeelten van

fdeuing B.

(i) Saznenvatiing — van tie theorie, niet van hot artikel.
— zo

uitgebreid, dat hot vervoig van tiebespreking
bogrijpelijk is zonder hotart ikol zeif op te alaan.

(2) Onderwerp — in het veroudering of "spanning" ?(B III 4).
— en waarvan ? Hot organieme of bepaaldocellijnen ? (o.a. B IV).
— wor&t or eon definitie

gegeven ? (B I i)— hoe worclt hij gebruikt ? (B I 2).(3) 1.Terklarentie — op welk niveau
beweegA hat

meohanisme
waarde

zich precies ? (B III 2).
— welke uitbreitiing moot ann tie theoriegegeven worden (vertikale aanvulling)om tot sen goode

verkiaring van veron—daring of spanning te komen ? (B III 3).
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— ie or horizontale aanvulling nodig om
bet hole ekala van verouderingevereohijn—
eelen to verkiaren ? (B III 3),

— biedt bet meohaniejne aanknopingspunten
voor zo'n aanvulling 9

(4) Toetebaarhojd — iB do theorie makkelijk te toeteen 9
(B III 5,6).
wat voor mogelijkhodon zijn or 9

() Aard on her.- — valt de voroudering, ale erfelijke eigen—
komet van hot ephap ogevat, in eon van do groepen A,
meohanieme B' of B in te delen 9 (B VI junoto

B V 3,5).

— is de aanwezigheid van veroudering verder
evolutionair to verkiaren op grond van
bet meohanismo 9 (B III 2,6 en B Vii).

(6) Aanleicling van — op basia waarvan is de theorie opgeoteld:
de theorie experimentele bevindingen of thooretisohe

overwegingon 9 (B II).

(7) Kritiok — alle relevante kritiek die niet goed in
voorgaande paragraf on verwerkt kon worden.

— kritiek, zowel op do theorie ale op het
artikel,

3.

Do keuze van do theor*ter bespreking is godaan op do volgen—
do gronden:

Williams (C II) geeft de gelegenheid good te laten zion hoe do
versohillondo verkiaringeniveaux zioh tot elkmr verhouden.
Do inhoud van ijn theorie, zoif op bet laageto niveau, heeft
tallozo koneekwontieo op hogere niveaux. Zijn inziohten worden

algemeon juiet geaoht, maar aan do konsekwontiea stoort men
ziob gewoonlijk niet. Daarom verdient zijn artikel ult 1957

00k nu nog zeker moor aandacht.

Rosen (a III) is eerlijkheidehalve opgenonlan, orndat zljn voor—

stellen do betekenia van mijn oigen opatel (maar ook van de

moeste andere beaohouwingen) aterk relativeren.

Za.—Nay en Delong & Poplin (a Iv, reap. a v) tenslotte geven

duidelijke voorbeelden van do gebruikelijko takortkomingen, en

kunnen door do materidle nard van de iheorie met enige bio—
ohonilnohe detaillering besproken worden.
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C II
Ploiotrop—thrmro

11 can, George . 1957.
Plelotropy, natural nelootion, end the evolution ofnormorce.
Evolution II: 398—411. December 1957.

1. Gnmenvatting.
Voor do verkiaring van hot ontotaan

van vnrondcriog :jordt nit—e(pmnri van eon
nituatie zonder veroudering. Verder warden nan—uezg veronderEiteld,

'cohalve eon en natuurljjke celekile
van alternatieve

allolon, tune
opeciole

onmtandigheden:
ten corete de

aarwezigheid von genen met eon zodnnige
plejo—trapinche working dat ze

tegengostolde effekten op do fit—nene hebben
op vernohillondo

leoftijdon, of,
nmmkeuriger,in vernohillende

nomatinche milieun.
Pen twoede do afnemende

uaarnchijnlijkheid (gerekend op eontijdnt±p v6cr
voluanoenheid)

van vooriplanting
met toenemondevolwa8aea leettijd.

Do eerete
veronderetelling in hypothotieoh,

do tweede mist2,Er in nl.
altijd eon

grotore kane am to averleven
tot leeftijd A

don tot loofiijd
A + 1. Voor eon

zygote in do kane op reproduk—
tie op leoftijd

A + 1 altijd kleiner dam die op leeftijd A.
Roe later eon zeker

fitneno—verlagend offokt tot
uitdrukking

koat, hoe
kleiner het

aangetante gedeelte van do totale re—produktiekano. Do natuurlijke
nelektie roigt due naar hotbevoordelen van do jeugd

ten opztohte
van do hoge leeftijdiannoer or eon

etrijdighoid van belangen
optreedt.Op baein van doze

reproduktiekaneen ken eon gen met eon 'coven—
bonehroven

pleiotropie zich
nestelen in do genenpool

ale hotjeugdige effekt mrtar an groat
in dat do totale

reprodukilekanatoeneemt. Daardoor worcit eohter do afnane in do t3.Jd van doreproduktiekann oteilor, zodat elk volgend gem van eonzelfdetypo zich don to
mmkkelijker

handhaaft, In dii opzie}it inveroudoring eon
zelfvernterkend procen.

1) Letterlijk
geoiteex'd (pag. 400).2) Somnige oudere

thoorion zoalo die van ?edauar ruwnen onathk.—
lijk van veroudering aen eindige

reproduictieve
tijdsepanne aan.

lnder'daad In dat a! eon
verouderingnnopekt.

i!illinam naomi
doarentegon oloohts eon

eindige totale
reproduktiekane aan.
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IntuaBen eohtor werkt do selektie wol tdgen de nadoligo
effekten van veroudering, Die kunnen due gedeeltelijk geneu-.
traliseerd worden.
IConkludarend, in Williams' woorden (peg. 402):

might be rega$et as a group of adaptively
unfavorable morphogenetio changes that were brought in as
side ef'foote of' atherwio favorable genes, and whibh hav
only been partly expurgated by further seleotion".

2. Onderwerp.
Net laatste oitaat van tie vorigo paragreaf ken doorgaan voor
definitie. Williams geeft or verder geen. Uit bet hale artikel
wordt eohter duidelijk dat bij hat heet't over verouderiag3 van

bet gehele organieme.

3. Verklarende waarde.
Net vevklaringsniveau is bep tot iveaux A on B2,

Binnen die niveaux is tie vorklaring wel volledig, 00k voor

B2: hot zelfversterkend effekt van tie veroudering voroorzaaict

een vlotte toenane van bet eantal verouderingegenen.
Nen terug,nutatie near do aituatie condor veroudering wordt dan

oninogelijk.

Vertikalo aanvulling is uiteraard nodig op alle and.ere niveaux,
maar ale Williams gelijk heeft moat or gosooht wordon naar

morphogenetisoho fak$oren. Norizontale aanvulling is niot

nodig, aangezi.n niveau A niveau B1 al so volstopt met ver—

ouderingagonen dat ella veraohijnaelen in prinoipe wel var—

klaard worden.

Horizontale aanvulling is wel m6gelijk. Ret in do eanenvat—

tthg geBohetato ontstaan van voroudering verloopt namelijk

ties to makkelijker ale eon vorm van veroudering uit andere

oorzakon reede aanwozig is, vanwege do daardoor voroorzaakte
extra steilheid van do reprocluktiekanaverdeling.

3) Rio voor do definitie par, B I 7,
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Do theorie io ook euooenvol in hot verkiaren van eon aantal
algemene ometandigheden zoale de relatie tuonen veroudering
en het bezitton van eon gefixeerde volwaonen liohaamegrootie.
Ale voortdurende groel gepaard gaat met eon toenemende vrucht-.

baarheid loopt de reproduktiekaneverdeling nanelijk minder
ateji omimag of zelfe gedurende longer. tijd omhoog. D66r—
groaiende dieren ale karpere kurinen dan oak opvallend oud

worden4,

4, Toetebaarheid.

•De theorie ie niet gemnkkelijk te tooteen. Williame benad.4
hot probleem door eon negental deduktiee ult do theorie to

vergelijken met de werkelijitheid. Aan het eind van de vorige

paragraaf werd er 64n genoemd. Veel van de andero hobben ale

nadeel dat ze ook heel good door andere meohaniamee verklaard
icunnen warden. Tooh Iijkt er weinig andere op te zitten dan

dorgelijke evidenoe" to verzaxnelen. Williame

geeft 00k goon andere mogelijkheden. Eventueel zou men pleio—

tropiache genen kunnen identificeren door puntmutatiee, en

de effekten op levenednur en reproduktiviteit kunnen nagaan,
mMr oak die weg zal verre van gemakkelijk zijn5.

5. Aard on herkomet van hot mechaniame.

Veroudering Ia volgena de theorie eon verworven eigensohap,

en zeker geen onontkoombaar levenavereohijnael.

Hoewel veroudering geen ponitieve eelektiewaarde heeft,

moeten zijn verantwoordelijke gonen due in groep A geeitueerd

worden.

6. Aenleiding van de Theorie.

Er wae geen aanleiding in de vorm van bijvoorbeeld opvallende

nieuwe experimentele gegevene. !Iol in aannemolijk dat do vol—

wannenwording van hot Darwinisme in de jaren 40 en 50 do

behoefte aan eon goode verouderingotheorie seer eterk voel—

baar deed •,orden.

4) Minstona 50 jaar, misnohien tot 100 janr, bij eon 10 mactl
so hoge kuitprocluktie am die van eon pan geelaohterijpe karper.

5) In feito in do thoorie zo plminibel, dat rn hair maar tot
nader order voor wnar moeteri artnnemen.
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7. Kritiok.
In do atunenvatting ntaat eon oitaat i;aarin tlilliaano npreekt
van "different ooniatio envlronmontn". llij gnat uit van oen
nituatie zonder verouderin. IIotlijkt redelijk on in zo'n
deflkbeeldi(-c nituatie ook uit to gazn van eon stationair
anna, na hot bereiken van de voiwannen grootto. Uanr zijn
do different nomatio environmente nu ? Hebben ize dan toch
weer to maken met eon olrkelredenerjng doordat het verander—

ende soynatinohe milieu in do uitgangepnnten in opgenonen ?
Vormoedelijk tooh niot. We geven 3 mogelijkhoden om depara—
dox op to loosen:
(i) Het eerate verouderingagen breekt het ija voor alle vol.-.
gende. tie hoeven duo in feite maar do manwezigheid van 6n
gen to verkiaren. Dat kunnen we echier niet zonder 6n van do
volgende t',ee mogelijkheden:
(2) tijlljnuna nelf thnjdt do riohting aan door hot voorbeold
van een hypothotinoh gen dat een unstige invloed heoft op
de verkalking van botien van jonge dieren, maar dat tevens op

latere leeftijd adorverkalking in do hand werkt.

Eon door hem zolf niet gebruikt aapekt van dii gen is dat het
eon kumulatief offekt kan hebben, bijvoorbeeld doordat hot

voortdurend Ujdene hot hele loven aktief is. Van ploiotropie
in dan strikt genomen goon sprake rneer, inaar het gevoig in

tooh: zowol eon eteilere reproduktiokanaverdeling ala eon

geleidelijk veranderend somatiach milieu.

(3) Ale we aannemen dat do v-ruchtbaarheid begint vdórdat de

groei gentopt is, due in een nog onige tijd veranderend noma

(tlilliams verbiedt zo'n aannarne niet, maar epreelct or ook niet

over),hebbon we eindelijk al de uitgangepunten kompleet.
Dan pas is hot eerate gen in stant nun beide effekten te

laten golden in versohillende somatisohe milieus, tern-niji de

effokten ieder een versohillende fraktie van do totale repro—

duktiekana beThvloeden, Bij ieder gen dat een op latere leef—

tijd optredend effekt heoft kan tzoer eon nieuze verandering in

hot nornatisoh milieu ontstaan, zodat one hèlo probloem na

of enkele genen opgelont in.
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Het is niet geheel duidelijk of '1i11inzns hier zeif

man gedacht heeft. Zijn theorie is darmee niet onjuist,

mmar de presentatie is onvolledig.

Er valt hem op zijn mmmi te verwijien dat hij niet alert

genoeg was op de dreigende oirkelredenering, sen beruohi

euvel iran theorie'en aim die van Weismaxin en Medawar,

Op pag. 402 zegt Willinxns daaro,ntrent:

"This is not true of the present theory, since no
senescence is assumed to be initially present in
the population,"



C III
—73—

C iti Feedforwarc3jheorie
Ronen, Robert 1978

Feedforwards and global syctem failure:
a general mechanism for nemencence.
Journal of theoretloal biolo' (1978) 7t, 579—590.

1. Samenvatting.

Voor daze iheorie betreffonde do OnBPOrIng van eon komplex
biologiech systeem stelt Rosen dii eye-teem voor ala eon net—
werk (het systeem 5), boetaand uit op elkaar inwerkende kom—
pononten of oubsystemen (si).
Elke komponent vertoont een bepaald gedrag, dat wil zeggen,
beuerkutelligt ale gevoig van eon Input ii op iijdmtip (t),
sen output y op tijdatip (t+h). Niet elke kombintie van u
en y levert eon gewenet gedrag op: eleohie eon deelverzejne—
lthg van alle mogelijke paren [U, km-i "idoani" genoend worden.
Valt hat paar daarbuiten, dan spreken we van geritoord gedrag
(Ifailuresu)

Ook voor hot eye-teem S ala goheel kunnen we hot onerscheid

maken 1uasen ideaal en geatoord gedrag. Dit gedrag van 5,

"globaal" gedrag genoernd, beaiaat niet alleen uit het totaal

van hot gedrag van alle komponenten S semen, near wordt
made bepsald door do relaties tuseen de verachillende kompo—

nenten.

Volgens do auteur (Rosen 1975) neigi biologisoh gedrag eerder

near antioipatie dan near response. Do voorspellenda funk-tie

in dii gedrag wort near Rosen's mening (pag. 587) in veal
gevallen uitgevoerd door voorwaartee koppelingen (feedfor_

ward loops).

Eon voorbeeld van zon circuit is hot volgende model:

1 n+].

Een reaktieketen waarin n van dosubstraten (ni. A1) een

reakiiestap verderop in do keten bevordert door hot verant—

woordelijke ensym (;) to aktjveren.
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"De biologiecho betekenie van deze vooruitwijzende aktivatie

is grofweg ala voig-t: Eon toename van [A1] kan gezien worden

ala een prediktor voor de daarop volgende toena,ne van tA,j

Do aktivatie van Ej door A1 dient om de reaktiewog zodanig

te pre—adapteron dat hij kompotent io om do vooropelde toe.-

vloed van eubntraat Ab te verwerken" (pag. 584).

Eon vertaling van hot circuit in do termen van het syateem S

levert hot volgende eohema1 op.

a V

fr

Waarin C1 staat voor do feedforwardlua,
a voor A1 (meestal [A1], of do Aictiviteit van A1)
v voor do aktiverende invlood op hot enzym Ep

voor hot enzym E,t
u voor (ineestal [A,,))

[Aen y voor A+i (meeetal )

Uit hot volgendo door Rosen niet gegevon voorboold
mag blijkon dat dit abtrakte echema eon aterkere
band met de werkelijkheid hoeft dan o hot eornte
gezicht duidolijk is.
Ale R eon ailedaaga enzym ie dat redelijk voldoet
ean do Miohaoija—Monte,ijcjnetjok geldt zeker fiat dat

-diAl +d1ALflJ L +1
V — —dt dt n

met andore woorden: de Miohaelie—Mentenplot levert
geen proportionele funktie op. Do afgeloido nadert
zelfa naar nul voor grote [A,,). Pooh zou een zekere
boiling weiiaeiijk zija aangezien een grote toevioed
van oubotraat A, (input u) gewoonlijk zal noeten sa—
mengaan met oen aterko dooratroming naar enbstraat
A01 (output y) gezien bijvoorbeeld do giftigheid van
sommige tuesenprodukten in onge%zoon hoge konoonjratoa.
Een effektieve oplosaing kan bentaan nit bet verhogen
van bet aantal werkzaino enzynjnolekulen.

1) Hier wijki do naamgeving van do komponenten iote af van
die in hot artikol.
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...d[A]
V

44 []

In bovenstaande grafiek is do doorstroomenelhejd van
A weergeeven aiB funktie van zijn konoeniratie voor
vier (1—4) versohillende konceniraties aktief enzyin,
We zion dan, dat door toedoen van substraat (input a),
uit op ziohzelf asymptotisohe Miohaolia—Menten—kurven
een bij benadering roobte aktiviteitekurve van S wordi
aamengeoteld (atippollijn) zodat elk gedrag [u,yj van
komponent 2 binnon hot gobied van "ideaal" gedrag
komt to liggen (niet gearoeerd). —clot voorbe.ld.

Zolang de door toedoen van A1 voorapelde input u overeen—

koat met de werkelijke input u, vertoont komponent C ideaal
gedrag, en daarmee (volgene punt (4) op pag. 585) vertoont ook
bet hole systeem S ideaal gedrag, zolang tenininsto alle andere
komponenten S ideaal geth'ag vertonen2.
Volgens Rosen mu (Rosen 1974 a,b) neigt Slk voorspellend model
naar eon in do tijd toenemende ontaporing, in one geval een

toenemendo diskrepantje tussen de voorspolde input u en de

werkelijke input u

2) Ale wij Roeen good begrijpen gebruiki hij implioiet do
volgende relatie: "Indien mile S ideaal gedrag vertonen,
dan vertoot S deaal gedraj" ofwol kortweg: "delen goec1,
dan geheel goed". Doze relatie lijk-t triviani, maar ie in
het kader van done theorie zeer dinkutabel. In par, 7, punt 2
woz'dt daar diaper op ingogaan.

3) Doze ontaporing vloeit volgene Roson (1974a) voort uit
wi saelwerlcingen binnon S die niet In bet hier beschreven
model verwerk-t zija,

_______

'- U
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Na eon bepaalde tijd !P, die afhangt van S, zal komponent C
dorhalve zijn kompetentle verliezen n getoord gedrog gaan
vertonen. Na is ook hot gedrag van 8 ale geheel gestoord ge—
worden (volgens punt (8) op pag. 586)4.
Do —lokale— storing van komponent C heeft eon niet-.lokale

(globale) oorzaak.

Rosen bereikt op mooilijk naspeurbaro wijze eon
andero konklusie. Hij etelt namelijk dat er niet
alleen van sea globale oorzaak sprake is, soar ookvan eon globale storing (pag. 586). In par. 7,punt 1, komen we daaro terug. Voorlopig (en mis—
schien nhteindolijk) i sleohts van belang, dat wehier to inaken hebbey, met eon moohanjsyno dat nchiJn_hoar eponta, optroclond gestoorci godrag oproept.
lie menen dat ook Rosen zioh in doze formulering zounioetor, kunnen vinden,

2. Onclorworp,

Do ontaporing van eon feodforwardloop is een goleidolljk

toonemende onjuistheid van de vooropollendo aiarde.
In one voorbeeld due eon toenemn,d versohil meson do
voorspelde input u1P en de werkelijko input u.
list is verloidelijk on, veronderirig to identificoren net het
parallel optreder vaTi eon groot mantal van dorgolfjko golei—
delijke onteporingen, ma.r daarvoor ontbreekt vrijuel allo
grond. Rosen doet dat 00k niet, HIJ legt do nadru] op het
rnomont van, grensovernohrijdjn,. tussen ideaal geclrag en go—
etoord godrag (gonoeng: "loss of some property P"), en niet
op do geleidelijkho±d

van do onteporing. H1J eproekt dan ook
van eon "general rnechanjr,m for the spanning of biological
proportion" (p0g. 587). Dat is sea korrek-f a formuloring van
hot feitolljke onderuerp van do thoorie,

Roon vervolgt not: "Th particular, if we identify
the property P nith oome abstract neanure of viabi-lity of an orgrtniarn, then our ronult becomes a poe—
sihie neehanjam for aeneeoQn,,t
Deoe verranaonde ontkaop norcit verder rust ujt-.generkt of benr,nen,toer D05oj1dpnk liggon de pro—tentien van hat artikel voornausellik op hot gabledvan do voroiderjng,

4) Hier :ordt do reirutio (kort.eg): "Delen font, don geheolfont" gohrnjict. Vergeljjk vootnoot 2, en zie vorder inpar. 7, punt 2.
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Slordig is daarbij dat hij weliswaar een definitie
van veroudering geeft: "an Increase probability
of death per unit time with chronological age"
(pag. 579), die goed aanslult Mj bet gebruik van
het begrip "viability", sear dat hij deze defihitie
impliojet weer verwerpt of althana sterk relativeert.
Ret is daarom niet duidelijk wat Rosen bedoelt met
"seneSoenoew,

3. Verklai'ende Waarde.

Roens meohanismo is in die sin nivaan—looa, dat het zioh

op elk organisatienjveau sou kunnen afspelen. Do gevolgen

von bet meohanierne zouden ook kunnen opireden op meerdere

niveaux, Ret behandelde voorbeeld is moeilijk in het schema

van par. B III 2 te pleatsen maar moet ergens in B1 of

gesitueerd worden. Ret direicte gevolg is xnogelijk de oeldood

(niv. 02). Rosen noest (pag. 587) nag een aantal fysiologische

systemen op hogere organieatie—niveaux waarin 00k veal voor-

waartse koppelingen in aangetroffen zouden kunnen worden:
hat endooriene— en bet immuun—systeem, en hat oentraal zenuw—

steleel. Inderdaad vertonen al deze hogere syetemen mm of

meer duidelijke verouderingsveraohjjneelen. Zolsng eohter

nooh niveau, nooh effekt met enige nauwkeurigheid gespeoi—

ficeerd worden, verklaart de theorie vrijwel niets op bet go—

bled van veroudering. Hij biedt wel nieuwe perspektieven

voor verder ondez'zoek, en geeft een prlkkelende verkiaring

voor bet in afdoling A gesignaleerde gebrek ann suoces In do

gerontologie; of de storing die doer hat meohanisme veroor—

zaakt wordt nu een lokale of een globale (vlgs. Rosen.) is,

de óârzaak ervan is in elk geval niet—lokoal, Rn dat is iota
waarmee do gemiddelde exparimentator geen rekening zal houden

wanneer hij zioh afvraagt wat de "ultimate causes" van varou—

dering sun, aangezien bet zoeken near lokale, of althas

lokaliseerbare oorzaken in de biologie over hot algemeen een

vruchtbare bezighoid is.

Rosen olaimt nog eon verkiaring, naaelijk die van
hot feit dat "otherwise similar organisms should
possess such different life—spans" (pag. 587).
1k goof zijn korte verkiaring lets uitgebreider weer,
waarbij ik or van uitga, dat hij organismen binnen
6n soort met elkaar vergelijkt;
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Organiomen van dozolfdo snort sullen in het algo—
aeon dozoirdo foodforwardloopo bovatten, lie fysio—
loglooho omsiandighodon waarin die loops hun wor-
king vorrioh-ton, sullen moor of mindor grote vor—
sohillon vortonon,
Zoals vormold in vootnoot 3 hongt hot tempo van do
ontoporing a? van hot hole systoom.
Daarom kunnon opporvlokkig goz4on vollodig gelijko
organismon moor uitoonlopondo lovonoopannon vorto—
non, Voigono Rosen hooft dii fonomoon nooit oordor
vorklaard kunnon wordon. Onion par. B I 6 lijkt
hot fonomoon ook wol zondor zijn thoorie vorklaaH
to kunnon wordon,

Voor mogolijko nanvulling van andoro thoorion zie par, 5.

4. Tootobaarhoid,
Eon oxporimontolo tootsing sal duo met foroo %roblomon go—
paard gaan, Niot alloon eon globalo oorzaak laat zioh lao—

tig aantonon, ook eon foodforward self is olooht horkonbaar,

Evonalo eon foodbaokloop is eon feodforward goon
otoffolijk ding, moar eon wijzo van booohrijvon.
Boido zijn so alloon aan to wijzon mb ails dool—
nomondo rolatios bekond zijn,
Hot bolangrijkote voroohil is dat hot bootaan van
homoootaoe zoabo wo dat intraoollulair vrijwol ml—
gomeon, on intoroellulair bij do meooto metazoa
oantroffon, do aanwozighoid van (nogatiovo) food—
baokboopo bijna voorondorotolt,
Binnon onzo huidigo f'yoio]ogiooho konnis is oon
foodforward mindor vanzolfoprekond, on zal dun al-.
loon om dio rodon al mindor mokkolijk aantoonbaarzijn.

Rosen zolf gooft goon onkel konkroot tootoingnvoorntol,
Hij ntolt doarontogen dot vddr mon bogint win oon oxpori—
montelo tootsing, or voorboroidond ondorzoek ve.rrioht moot
uordon ann goTholeordo fnodforwardoyntomen, vormoorto]ijk

door micidol van simulatiofl,

Daarna pan zon op boom hiervan oon niouwo nxpnrimontebo

benndoving van voroudoring ontuikicold kunnon viordon
(pa, 589).

Afgo zi on van zi jn prenrittiro ovortuiging dot hot moohaninmo
indordnad iotn met verondei'ing van doon heoft, Ujkt dat
eon realintmnoho vinie, geopoend van naef optirniomo.
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5. Aard en herkomet van hot meohanisne.

Er beatnan weliewaar organiamen lie goon veroudering verto—
nen — ongoalaohtelijk voortplantonde bakterin bijvoorbeeld —

maar mode gezien de mogelijitheid die Rosen oppert voor sen
prooes van "rejuvenation" (door een van de
voorapellende funktje van do loop met bohuip van aftakkingen
van do reaktiekoten)5 is niot a priori to zeggen of het leven
zoals wij dat kennen, mogelijk is zonder feedforwardloope.

AThankelijk van of hot wl of niet mogolijk Is, moeten we

veroudering (lees: spanning) onderbrengen in groep A of B.

In hot laatste geval komt subgroep B1 hot meest in
aanmerking gezien do voordelen die het antloiperond
effekt kin bieden.

In hot ..4orste geval, dat van groep A, hebben we eon fraai

voorbeeld van eon pleiotropisoh gen zoals besohreven door

1jilli,ua (hfst. C II): een verworven gen dat eon grote bij—
drage levert aan het behoudon van do homeostaso, en dat na
verloop van tijd door sen moeilijk to korrigeren ontaporing

eon gedeolte van hot golevordo voordoel toniet doet.
Ov-origena legt bet idea van eon rejuvenation via zijreak-tles
wol stork do nadruk op de plaats die do loop innoemt in hot
geheel van biochemisohe reaktios in de mm van par. B III 6.
Rosen laat hier n& sen verkiaring te gevon voor hot felt dat
do natuurlijko seloktie goen antwoord heeft ontwikkold op do
sohadelijko ontsporingen, terwiji zo op hot eerste gezioht
eonvoudig in toom gehouden lijken to kunnen worden door een
geoohikte $eru€waarie, Mpppeling,

6. Aaxileiding van de theorio.

Aanleiding voor de thoorie was eon idee (zonder bronverinel—

ding) van H. Pattee, dat veroudering verband zou kunnen hou—
den met niot—lokalo storingen in koinplexe syatemen.

o women al op hot felt dat do theorie niet nan do verkia—

ring van veroudering toekomi. Uiteraard wilds Rosen dat hot
wol no was.

5) Roaen apekuleert dat bij zon vorjonging do mitoso eon rol
zou k-unnen spelen (pag. 588),
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Vermoedelijk heoft hij wet geforoeerii toegewerkt naar hot

idee van Pattee dat — in do vorm van eon to bewijzen atel—
ling — zowel uitgangnpunt van do theorie in ala eindkonklu—

ale van het artikel (pag, 586).
Do onnanwkeurigheden die in par, 7 ter apraie komen, ver—

oterken dat vertnoeden.

7. iCritiek.
1. Zonder al Ronen's andere artikelen (diek4*theorie eon
belangrijko rol apelen) erbij te halen, in hot niet inoge—
lijk eraohter te komon of or aleohtn sprako in van alordig
taalgebruik of van redeneerfouten, vooral met betrekking
tot do v-raag of we te maken hebben met eon globale— den

wel eon lokalo atoring (met eon globale oorzaak).
De thee bolangrijkete vorginaingen of alordigheden zijn;
— op pag. 584 noemt hij de feedforwardlua do lange piji
van A1 naar F) n komponent, nwnolijk 01.
Op pag. zegi hij: "...., all componenta of S anide from
thona involved in the feedfor':ardloop .....". Nu omvat do

lun ploteeling meordere komponenten,

— Do ondnidelijke betekenia van verwante terinen ala:
"incompetent, lone of property P, failure, functioning
Incorrectly". Juint drtardoor in het onzeker of koniponent
02 uiieindeliJk geatoord edrag vertoont, Volgena Ronen wel,
dnt wil eggen: "acoording to any local cj%erot•
Wat dat betekent wordt ook niet erg duidelijk.

2, Thrnclnxnonteier in hot nuvolendo bezraar:
Rorion boniteedt eon partr alinea'n (pag. 582—583) ann do lo—
Cincho relation tunnen de ultapraken: "3 operaten correct"
(i) cn"BL operate. (2).
1'o behcrnclelen tile rolatioc uii;gobrelder, en gobruiken dear—
bij do handzrne vertalinen: "Coheel goad" (i) reopoktieve—
liJk "Delon good" (2) 6

6) ITiorboven nun die rolat1.er al erioonti; jr par, 1 en in
do voetnoton 2 en /,
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We goven hierondor de drie rolrttien (10 — 30) die van be—

lang zijn voor bio1ogitohe nynteuon7, til. (1) = (2),
(1)—..(2) on (2)—+(1).

Delen good — geheel goed. (A).
dan geldt ook:

Delen fout geheel font. (B)
In nchernai

lout

(zT11:::::*;;__Ii:)

Delen goed, din geheel good. (A)
don geldt ook3

aeheel font, din delen font. (B)
daarnaant geldt 00k nog:

Geheel goed, mogelijk iooh delen lout. (c)

In eohemai
tout(h::l;

34) (2)—..(1) aehoel good, din delen good. (A)
dan geldt onk:

Delen lout, din geheel font. (B)
dearnanat geldt ook flog:

Delen good, mogelijk toch geheel tout. (c)

B

i (i) (2)

2° (i)-.2)

B

In oche,na:

7) flonen nott no eon ,1e relatie: (i) on (2) zijn onfhanke—
11 jk. Zn h'iion wo er mc wel nen p.'mr, b.v. (1) ip1i.—
coort nint—(2). Voor levendo or-in1nnen he}ioren nileen
do hior bhmndoldo reintion tot do norelijlchoden.
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Hot is uiteraard die
imats-te uitnpraak, (C)var,

relatie 3°,
waar hot Rosen om te doen is. Want dah is eon globale sto-
ring van S mogeijik, terwijl de komponenten tooh korrekt
funktjoneren.

Do fout die hij maakt is dat hij vorvolgena tilzwijgend
en due ongemotiv kiost

voor relatie 3: (2) impliceept
(i ).

Erger flog wordt het waaneer hij in zijn redenering de bier—
boven in voetnoten 2 en 4 genoteer,ja relaties toepast:
"Delen goed, dan geheel good", respektieveljjk "Delen foutdan geheel fout".

Do laatato hangt inderdand logisch Bainen met relatie 3°.
Do eerste eohter is strijdig met relatje 30, mear past wel
in relaijes 10 en 20.
Nu blijkt er helemani geen kous gemaakt to ziJn voor 30
en beruet do theorie op eon ongeldjge redenering.

Misohje kan aan een groot deel van deze kritioktegemoet gekomen worden door een simpeiweg her-.eohrijven van hot artikel, met grotere aandaohtvoor wOOrdkeue en inziohteljjkheid van de redenering.
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C TV Mecthraantheorio

Ze.—Nagy, lore 1978
A membrane hypotheoio of aging.
Journal of theoretioal biolo' (1978) 75, 189—195.

1. amonvatting
In eon poging enige overzjohtelijltheid to beroiken in do vele
kalu3ale vorbandon :aaruit daze komplexe bioohemiaohe theqrie
n opgobou,d, tordt do helo gedachtengeng in acherna weergogeven.
(Zn.—Nar noteert a1le in goedhedoeld, niar onovormiohtelijk
prozav)
Do in de tijd opiredonde prooeoaen zijn gemerkt met arabinohe
oijfero de kannale vorbancien tunaen doze prooeosen met romeino
oi jfornn.
Do otruktuur jo die van eon vertakte pomitieve feedbaok4crjn..

1 {(npontnno) veraadorinsjcn in do oelmombraan nemen tool

2 frnbraun uordt moor rigidel

II
3 Idoorlaatbnrtrheid van niombrman voor IC qordi iagerj

TI'

bij excitatie minder naar buiton
4 (e1dt alloon voor exoijeerbare osilen)

iv

________________

&'tiviteit van ATP-aTh
6 J]kJ m•mordt hoer " K+_pomp (naar bthnen)

I wordt hogez' 5
lvi (goldt niet alleen

________

exoiteerbare_cellen)
7 Jonotarkte worth hoger

VITA oel—kollode nuoleinennmiren

______

& eimmitten) wordi viekeuzer

a
koppoling van DNA—ath.—
rNA—po1yinmeraua man DNA
'rordt moeilijker

VIII

1' Ix

10

aflezimnnnolhojd DNA

_____________________________

11 (=produktioane1he1d oRNA) alTo onz'ymnatiache renktiea
2mrordt 1aer verlopen trager

kxi 1XI
[aiwitprodnmktio wordt. Jhermtelmetaboliuro XTVA13
ltraer

I xIIIA'°°P mnooizamner

XIIIBj JXIVB

1' vo1houdon homeostarmo moojikp

xv j
1( Icel nterftj
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2. O'iden'snrp.

Pot hotreft hior eon thoorfo van Colitilniro veroudoring,
die do alcemeon txaorcononen trogo Oiwitnyntheme mon lam—
non ver]:lnren in oude, in hot bijzondor Poetnitoti echo
CCll(m,

Pr uordt dan ook do volgonde dofinitie van von Hahn (1970)
aangohnald: "CoJiular aging in defined an a
gradually incroneing inability of the cell for maintaininghcmoost5'

Hot bolangrijknto in demo theorie mijn do met ver—ondoring goannoeiorde
trago eiuitoyi,theno (pro—ceo 13), rigiditoit von do nelmembraan

(Procr 2)on do door Zn,—N0
corn 0mm ontdokto horn K —ken—centratie (procon 6). Dome

wnarnomingon ryordon meto)knnr in vorband gebraoht, on do oorzank van hotgohool wordt gomocht in dingon: hot opontn vor—lOpen von prooon 1 en do pomitievo terrrgkoppo]j0g

3. Verklnroj0 waardo.
Vnor nomronen en andoro excjlcrerbnro cohen biodt do thoorloeon niet onlogincho verkiaring veer hot uitoindolijko etor—
von van do ool. Hot

mechanismo epoolt zich goheol op
nivoau 1 af, en do koneokirontien

orvan roikon tot in C2.
i verandorin0 in do calmombroan (procon 1) mijn feitehljk
flint bekend, manr moudon

zich ook op niveam B1 krrnnen af—
epelon. Bij non ponitiovo torrrgkoppelmng in hot probloem
altijd do flflOlhoidohopalendo

faktor.

Eon mechanimpjo dat
eon labiol nyotoorn am hot demoboechrijrt, en dat van100dolijk etork boTnvloed kantrordon door fyoioJogmoc0

Omotandighedon kan Inprincipo binnon eon our zijn work hebhon godman,aaar kan or ovengoed eon jaar over doon,Zolang do card on do unelhoid van do (eponjnn mom—braanvorandoringon
niot voldoonde bekond zijn, indit moohaniomo niot in etact eon moor geloidohijko

voroudoring to vorkioron. Hot aonnomon van vortra_gonde nogatievo tonrgkoppohi
niot in doze the—erie OPgonomon, die hot pr000r, iritamoron

in do tijd,hoipt niet, want dan moot ovongood vorlclanrd woMenwnarom die bufferc niot in etmat mijn hot hole pro—con tot ntaan to brongon,

Hot mechaninmo kan
danrom nlenhtn vorklaron

dat op don duur,
grotendeole at random, do eel mterft.
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Door prooes 4 geldt die verkiaring alleen voor exoiteerbare

oellen, hoewel ook bijvoorbeeld levoroellen bij veroudering

eon verhooEdo K+_konoentratie vertonon.

Inderdaad beperkt do auteur zioh in zijn korte sainenvatting

(pag. 194) tot neuronen.

In die sainenvatting stelt hij vervolgens dat de ver—
oudering van zenuwoellen langzaam en geloidelljk zal
leiden tot eon denervatie van hot hole organiomo.
Gezien de organisatoriso}no rol van de hersenen kan
dit de genetisch bepaalde beperkende faictor V02r-.stellen voor de levensepanne van elkediersoort'.
Djt nu is ieveel eor voor de theorie. Hot is sen
algehele aftakeling die de basis is van een stij—
gende morialiteit, en de uiteindelijke "natuurlijke"
doodeoorzaaR. is in de meerderhejd der gevallen n
nit hot bekende rijtje van d hart— en vaatziekten,
kanker en auto—iminuunzjekten • Daaraan ligt geen
denervatie diekt ten grondelag. Voorzover de dener—
vatie bestaat' en voorzover die een rol speelt bij
de algehole aftakeling van hot organisms, sohiet
ZB.—Nagy tekort in hot bosohriven van dat verband.
Zijn thoorie bereikt niveau D absoluut nie-L,

Hen interessant a8pek't van do thoorle, wear do auteur ook
nadruk op legt, is dat de verminderde lCaliumuitstroming bij
exoltatie (proces 4), en do daardoor ontstane hogere
konoentratie binnen de oel, voorkómen dat do aol zijn exoi—
toerbaarheid zou verliezen door de veranderingen in de aol—

membraan waarvan eon lagere perineabiliteit voor K deel zou
kunnen uitmaken (pzooessen 1, reap. 3). Doze K bepaalt ni.
mode de membraanpotentiaal, Hot verkregen voordeel van hot
behoudon van de exoiteerbaarheid, slaat later duo om in
eon nadeel wanneer do aanpassing resulteort in do dood van
de oel. Dit s].uit roohtstreeks aan bIj Williams' theorie;
voordeol op jeugdigo, nadoel op latere leoftijd4.

1) Nota bene, Zs.—Nagy heoft hot niet over veroudering,
maar over "spanning" van hot organismo,

2) Curtis 1971.
3) Wet zon interessant zijn om te zien hoe do overlevinga—

kurve van de neurononpopulatie in eon levend dier eruit
ziot.

4) Dit kan do veotiging van zon eigensohap verkiaren, maar
naLuurlijk niet hot behoud ervan. Want do selektie blijft
werken tegen do nadelige effekten ervan,
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Eon voorbeeld van vertikale aanvulling, Ale dat
voor meerdere theorien opgaat, vullen die elkaar
in horizon-tale zin aan.

Zs.—Nay lijk-t zoiete te verizoeden ozien zijn eteL—
ling in do Introduotion (pag. 189): '!..... and
the great number of exietin hypothesea refleote,in itself, that none of them io complete".

4. Toetsbaarhejd.
Ze..-Nay geef't enige experimentole gegevene om zijn theorie

to ondereteunen, maar laat verder- na om auggeetioo to doen

voor verdere toetaing.

Gebruikizakend van hot schema in par. 1 kunnen we
hier een inventarisatie makon van wet er feltelijk
vastoteat van lle gebruikte gebeurteniseen en kau—
sale verbanden).
Van de 16 vereohillende prooeoeen zijn 1, 2, 5, 6,
7, 9 en 13 experimenteel aangetoond bIJ verouderende
organismen.
Nuramer 10 wordt ale oen gevoig van 9 voorepeld door
een bepaald molekulajr enayrn—model.
8 en 11 Zijn in vitro aengetoond ale eon gevoig van 7.
12 Volgt logiooh nit 10; 14 nit 12 en 13; 15 nit 13 en14; 4 nit 3.
3, Tenolotte, in hyothetisch,
Van de 20 versohillende oorznkelijke verbenden zijn
alleen I en VII B door experimentoyi bevestigd.
IX llordt voorapeld door-hot enzyrn—model.
VII A en VIII zijn in vitro naargenomen.
III t/in VI en X A t/m XIV B zijna loginoh.II on XV, tenelotte, zijn hypothetisch.

Ona cte theorje overtuigend to maken is hot niet voldoendo die

16 proceseen in do levende cel aan to tonen. Ilet in in feite

noodzakeiijk 00k do vorbanden tusoen do procecoen in vivo

can to tonen om overal in do keten oorzeak en gevolg to on—
derncheiden6.

5) lie beperken ann th-t-rhij voor hot ernck tot nat do aintour
701 ' can Oxpernentoe1 rnatnrier'i non 1rnt,

6) lIen i:rnn n--uaiijk rnl±oi jk eon ni.n'n,o vsrondorrs
theorie opetellon door hot op p-p1er net elkirr in var—
bend broaicoy, van eon n-in-t,,l veroudernCnvorerhijneoje,i,
Per. B III 6 illuntreorrIe cUt prob]oorn ci.
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Hierhoven ah3 i1ogch betitelde verbanden mogen
niet van toe-tming uitgesloten WorcIen, Ze zijn name—
lijk alleen logieoh binnen bet kader van do theorie,
dat wil zeggen geabatrahoerd van do rest van de fysio—
logie van do oal. Met name X B en XI lijken in man—
merking to koinen voor een kwantitatievo benadoring.

Niet alleen moot men ziob afvragen of do effekten van hot ene

prooee op hot andere wel no stevk zijn dat no nietmeer op to

heffen nijn, van belang is vooral dat men in eperirnenten do

levende ael ook da gelegon)eid geeft zija vnogelijkheden daar—

toe man te wonden,

Andere gezegd; do positieve terugkoppoling die in
do theorie gesohetat wordt ie in vivo mogelijk ver—
bonden met vole negatieve terugkoppelingen die in
prinoipe in staat zijn omafwijklngen van bet opti-
mum teniet te doen.

Bij in vitro—ondernoek met behuip van geziiiverde
enzym—systemen en dergelijke, wordt niet de veroude—
ring van do aol onderzooht, maar eon deol van een
artefaot, naznelijk bet door do theorie weergegeven

systeem, geprograirnneerd orn te onteporen (par. B III 6),

5. Aard on herkoma$ van het meohanjeine.

Hier ken mutatia m4andie hetzolfd. vorteld wordon ale go—

bourd is in par. 5 van hfe$. C III naar eanleiding van

Rosen's theorie.

Per aanvulling hot volgendo.

Do aeloktie werkt alleen togen do nadelige gevólgen van

"veroudoringagenen" voorzover or na do manifestatie van die

gevolgen in eon individu nog reproduktio optreedt.

Ala do offokten eioh openbaren op eon leoftijd na de repro—

duktlovo poriode of — bij voortdurende tertilitojt — op eon

leeftijd die in do natuur vrijwel niet boroikt wordt, zullen

zo zioh mooitelooa kunnen handhavon, Bij effekten die optro—

den bij proofdioren in laboratorium—omeiandigioden op near

hoge loeftijd, hoeven we one due niet af to vragen waarom

die nadelon niot door eon oenvoudige fyaiologiache aanpaa
sing teniet nun gedaan, Ie hebben dan narnelijk te oaken

met de afeoherming tegen eelektio die optreedt ale een be-

paald effeki do mortalitejtakurva veal sneller neerbuigt

dan eon ander effeki zou doen.
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Hat aerate effekt Ia aan aelektie onderhevig, het tweede

nauwalijke7.

Za.—Nagy'e theorie epealt zioh op zo'n klein f'yaiologiech

gabled af, dat de verouderingeaapekten die hij onderzoekt

wel aena afgeeohermd zouden kunnen zijn door andere.

6, Aanleidlng van de theorie.

Aanleiding is overduidelijk een aantal exparimentele waar—

nemingen die met elkaar in verband zijn gebraoht.

Iennarkend zijn dan ook de beperkingen: de theorie bestrijkt

alechta ankele niveau.x en is niet in ataat een breed skala

man verouderingsvereohljnaelen te verklaren.

7. Kritiek.
Hot zwakat onderbouwda ondardeel in de theorie is de aftak—

king van de feedback—k1ng vanaf prooessen 13 en 14 naar de

cellulaire veroudering (saizengevat in procea 15).

Het anige verband dat de auteur deartuseen feitelijk legt,

bestaat in de mededeling date "According to present know-

ledge, the moat general sign of oellular aging may be the

slowing down of protein synthesis in old cells as compared

to young ones" (pay. 189).

7) Het Ia dan 00k waarochijnlijk dat we geheel niauwo ouder—
domakwalen tegenkonien ale we door aen of andare kunetgreep
in staat zijn hat loven van een mans te rekken tot bij—
voorbeald 200 jaar.
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C V Racemiaatietheore
Delong, Richard en Poplin, Loyd 1977.

On the etiology of aging,
Journal of theoretical biology (1977) 67, 111 — 120.

1. Sainenvatting.

Prote!nen zijn polyineren van L—Aminozuren,
Do L—konformatie Ia aterk medebepalend voor do ruimtelijke

atruktuur van hot eiwlt. Het vervangen van eleohta enkele

L-aininozuren door hun D—enentiomeren zou do konformatia van

de eiwiiten zo veranderen dat een belangrijk funktieverliea

hot govoig zou kunnen zijn.
Reoenie obeervaties tonen aan dat raoemlaatje onder normale

fysiologiaoha omatandigheden opireedt bij zowel vrije ala

gabonden aminozuren.

Berekend is dat voor een anal racemiserend amino—
zuur, anpartaai, mm 60 jaar bij 37°C de hoeveelheid
reohtadraaiende molekulen opgelopen is tot ± 8 %
van hot totale aantal molekulen.

Ret hierdoor veroorzaakte funktio—verlieo zal zich vooral

laten golden in enzymen die betrokken zijn bIj kettingreak—

ties, en in alle protenen met een lage vervangingaBneTheid.

Door raoemiaatie van proline en hydroxyprolino in collageen

zouden do vezels minder stork en elastiaoh kunnen worden.
Dii treedi inderdaad op bij veroudering.

In deze visie is veroudering eon procea dat samen—
hangt met do natuurlijke neiging naar thexinodyna—
miach evenwioht, of zelfa ean voorbeeld van de t.
tweede hoofdwet, die dikteert dat de "non—random-
ness" wat de stereo—isomerie betreft, gaandeweg
vervangen wordt door een "more random state" (pag.
120).

2. Ondaz'werp.

De geleidelijkheid, hat Iaimtatieve aspekt, en do toepas—

baarhejd op p.lle eiwjtten van dit rneohanjrnne maken de theo—

re bijzondor gesohikt voor zo%,el cellulaire — al organiame—

verondering.
Auteura houden hot op *agingI, zonder een defimiitie of ex—

plikte te geven.
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3. Vorkiarendo wanrde.
ilet nivean waarop hat meohanisme

aangrijpt is B1. Do gevol.-gen op hogere
niveaux worden

soar heel surnmier
aangeduid,suet uitgebreider

dan hierbovon in do
swnenvatting is ge—beurd, on kunnen dat

veriuoedelijk ook niet zondor verderoniderzoek. Daarorn speelt de
verkiaring ioh zekor niet ho—ger dan C of,

en dat is nog to
vriendelijk uitgedrukt.Auteure zeggen hat so: (pag iii) ".....

geometricalchanges in important
biomoleoules ouch as struoturaland fonctional proteins.

Aocmmulative changes in these molecules could leadto the symptom called aging."
Vertikale aenvulling is dus sander seer nodig.
Hornontale aanvulling is misachien niet nodig, sear welheell good mogelijk. Zo biedi

aninosuurracemimatie bijvoor—heeld eon goads verkiaring year do onbekende, spontane var—anderingen in do celmenibrean in de theorie van Zs.—1agy(hcnt. C iv).
Ton ov'orvloode sij vormold dat ook wear op grond van cUt,eohaniame pleiotropischo genen la Williams zich kunnenrOfltigefl zodat

aminozuin'—racemisatie
evolutionair gezien.yrmoedauijk niet de enigo

veroudoringooorzsak ken b]ijven.Ock do nute'rro lijkn aim horisontale nnv'tllinc todenkon. Op pag. 115 zoggen so: "Aging in a oonpli—rated procen. ho do not propose that mninoaciid—rocemuriiition iionld bo 'the on'Ly nechani,orn for 5gflg.1cn tueode citmt (pog. 118) laat echier zen crnlkeondere niecihani onion zij op hot cog
hebben: "pl.thouchwe think protein

racemisation to be the moot impor-tant, we moon to imply that only suoh rocem—nation in reoponaible for aging. Any( ) cionipound,containing chiral
cnirhonnito:n, which pooseonen rnlou ticrnovnr rate' might oontribute to the complexprocese of aging through racemiestion."leohto sen uitbreiding van hun eigen theorie dun.

4. Tootnbaarheid.
i:a hele theorie

bentant feitelijk uti niet
seer dan hot met0ear in verband brongon van

twee veroohillonde
procensen:(i) sea met do

tijd toeriemen van
axninoznurracominatie(?) eon met do tijcl

toenornen van
veroudering.tO tmoon heide proneonen due een

tecnporeol vorband.rersohi zeggon do nutemo (op pag. 115) dat dat nog goon0orschoid cnnnkt tunoon onr'iak on gevolg van veronderiag,andere rnorden, con kaumoal
verband tuenien do proosonencog aulorinthet aeker.
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Het is cezien hot voorgerrtelde meohaniome tmnelijk
onwaax'echin1ijk dat, andernom, eon voortnohrijdende
veroudeping de raoeminatie veroorzanlct, 1aar hot is
nntnurlijk wel mogelijk dat do pr000seen nieto met
e)krtar te rnaken hebbon.

Drie van de vior door do auteurs op pag. 118 voorgeetelde

toeteingsexperimenten met hetrekklng tot hot voronderatelde
kausale vorband komen noer op eon kontrole van proces (i),
hoe nodig dat ook mooht zija.

irun enige relevante toetsingavooretel behelat het
kweken van oe1ku1ture, met in het voedingemedium
diverse konoentratjeo D— enentiomeren. Er zon dan
gekeken moeten worden naar een eveninele korrelatie
tuesen eon toename1 in de intraoellulajre D/I-.ratio
en eon toenamo in de veroudoringasnelhojd.
Hot grote bezwaar van eon dorgelijk experiment
dat do stereoepeoifioltejt van hot enzyineyeteem
vermoedelijk zal verhinderen dat or genoog D.-enan—
tiomeren ge!nkorporeerd zullen worden.
Do te verwaohten negatieve ultalag levert geen en—
kele Informatie op ointrent hot kauealo verband tao—
sea veroudering en toenaine van do D/L.-verhouding.
Zeer implioiet blijkt overigens nit het artikel eon
zwakke aanwijzing dat D—enantiomeren inderdaad go—
inkorporeord worden. Volgens eon aerie experimenten
aohijnen menselijke gebitoelementen hun bestaan to
beinnea met eon D—enontiomeergehalte van rond de
3 V. Dit opmerkelijke fonornoen wordi in par. 7 nag
besproken.

Eon effektief tooteingeexperjnnent is ex'op gorioht na te gaan

of verouderingsvorsohijnoelen eorder optroden bij eon ver—

anelde atijging van do D/L—verhouding. Hot probleom bit jft,

boo die stijging to bowerkoteiligen. Indien narneiijk inkor—

poratie niet lukt, biijft aileen do racemisatie zeif over,

en die is door zija veronderateide onafhankeiijkheid van

hot metaboijeme aileen met grove middelen to benvioeden.

Ideaai zon een enzym zijn dat apecifiek do overgang DtL
kataiiaeort, maar bij gebrek hieraan moeten we onze toe—

viuoht nemen tot do temperatuuraufhankeijjkhojd.

i) Ongetwijfelct bedoelen do auteurs i.p.v. hItoeaamo*,
verenelling van de

2) Met name do transporterendo onaymen in de oeimembraan en
het Amino—acyl—tRNA—eynihetase (dat bet m.b.v. ATP tot
'Amino—acyl—MrP geaktiveerde aminozuar ama hot bijbehoren—
de t—RNA koppeit) zuilen eon probleem van betekonis kun—
non zijn.
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Voor de hand ligt dan ook eon experiment waarin koudbloedige

dieren opgroeien bij verechjllende temperaturen.

Vergelijking tussen de veronderinge... en raoemisatieenelheden

zou zo eon kausaal verband aannemelijk kunnen rnaken.
Rest bij dat experiment nog de vraag hoe speolfiek
het resultaat is. en hoge temperatnur jaagt niet
alleen de raoemisatie op, maar mon 00k heel goed de
frequent is kunaen verhogon van bijvoorbeeld eon vorm
van somatisohe mutatie, die de grondsiag is van een
aantal andere verouderingmtheorien.

De tot nu toe behanclelde experimenjen ondermoeken hat ver—
band tusson de niveaux B1 en D. Delong & Poplin besteden
veel moeite san het sohetsen van de mogelijke gevolgen van
raoemisatje op niveau C (de ontregeling van de biochemie

van de cal en 00k b1JV. funkijeverijen van exiraoellulajre

eiwitten), maar laten n te konstateren dat zulka ook ge.-

toetst zal moeten worden. Het kan niet erg moeilijk aim

om verbanclen te vinden tuosen racemisatjegraad en bijvoor.-.

beeld speoifieke aktiviteit van enzymen en elasticiteit van

coflageen vezels,

5. Aard en herkornat van het mechanjame.

Alninozuurraoemjaatje is sen mooi voorbeeld van veroudering
2ale erfelijke elgeneohap nit subgroep B • Het ontstaan van

veroudering behoeft du niet evolutionair verklaard te wor—
den. Wel hebben we te maken met verklaringsniveau B2.

Do auteurs beatedon er goon aandacht aan, inaar de kwalijke
gevolgen van de racemisatle, maker voormover die niet in

strnkturele eiwitten opt.reedt, lijken tanelijk eonvoudig

op te heffen te zljn. Natuuriijke selektje mon daar echerp
op reageren. Neast de suggentie, in do vorige paragraaf ge—

daan, dat racemisatie en veroudering onafhankeljjke proces-.

son zijn, iroeten we ook de mogelijkhejd ovenlegen, dat door
n of anci.er evo1utjorjr verworVen ophoffjllgojpechanjsme do

racemiaatjord in bepvt1de govoelige fysiologisohe gobie—
den op eon 1Teini(' nchadolijk nivean wordt gehonden. In dat

geval kan racemieatie in vitro heel be]angrijk 3ijken voor
veroudering, terwiji in vivo dat verband veel rninder oterk
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Daze evo1utionare overweging heeft du duidelijk ook kon—

sekwontiee voor de toeteing van de theorie.

6, Aanloiding van de theorje,

Direkte aanleiding vor,nde een eerie experimenten van met

nwne Bada o.e.. Daai'uit bleek dat aizjnozuur—raoemjeatje
optreedt bij th eiwitten gebondon aminozuren, en ook blj
fysiologlsohe pH—waardon. Deze ondorzoekingen zijn in eaeon—
tie niot—gerontologiach. Do introthiktie van de aminozuur—

moemiaatie in do gerontologie (inogelijk voor het eerat)

gaat dan 00k gepaai'd met oniennigheid en kinderziektes.

Naaot de al genoemdo —, en de in de volgende paragraaf te
behandelen bezwaron doot zioh vooral nog voelen do vrijwel
volledige afwezigheid van niveau D n de verkiaring van

veroudering. Hot enige feitelijke ouderdomoveraohijnaol op

dat niveau dat do autoure venzeldon, ie do al in do eamen—

vatting in par. 1 genoemde funktionele verzwakking van het

collageen.

7. ICritiek,
Cm meer zekerhoid to Ia'ijgen omtrent bet temporole verband
tuasen veroudoring en raoemioatie leidden de autoura met
behuip van eon Arrheniua—plot ult bokendo halfwaardetijden
van aepartaat bij geologieche temperaturon de racemleatie—
eneiheid af van dat aminozuiir bij 3700, en vergeleken doze
met de raoemiaatlo van hotzelf'de aminozuur aanwezig in men—
eelijke gebitoelementen van bekende leeftljd.

Do geologisohe gegovene voorspolden eon raoemisatiegraad

van 8,1 na 60 jaar3.

Do gebitngegevene leverden bij die leeftijd ongeveor 8

racemnisatie op. Auteura spreken dan ook (pag. 115) van
Iexoeption1 agreement",

3) Doze nauwkeurigheid lijkt nogal overth'even1 in aanmer—
king gonomen dat or aleohts 3 meetpunten zijn. Auteura
delen niete mee over hun wijze van berekening en do
nauwkourighojd van do uitgangsgegevens. Minachien hebben
ze do lijoen gewoon met eon lineaal getrokken.



Wanrom an preoien de Ogen&ohijnljjk
Willekeurige keue van

het tijdetip t 60 jaar hebben geãaan, woflt pijnliJk ver—
klaarbaar ale we beide Boor-ten waarden op andere tijdetippen

- met elkaar vergelijken, Belong
& Poplin geven one daarvoor

eohter weinig kane:

Van de gebitegegevene wordt alleen ten onoverziohteljjke
tabel gepreeentee van de geologleohe gegevene alleen een
algemene forunale.

In die formule moet nog een reak-tiekonetante k worden geeub—
etitueer1, Er wordt wel een It gegeven, maar dat ie die van -
phenylalanjne, een aininozuur dat in het vervolg van het ax'—tikel geen ml fleer epeelt,

Zn wordt vrij effek-t let verhinde dat de lezere de volgende
grafiek onder ogen krijgen.4

race—
misatle—

graad

I

—94--

Dfr,
1%

BOJAAt
Jo

-$-tijd
70

4) Bk' ie bij het sanenatellen van deze grafiek alleen gebx'uilcgsnaekt van de gegevene in het onderhavige artikel,
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Bij de grafiek:
Vertikaal is uitgezet de mate van racemisatie, ultgedrukt
in de frakiea D— en L—enaxitiomeer (afgekoxt D reap. L)
aspart eat.
Horizontaal etmat hot tiJdsverloop; op t = o word bet be—
treffende gebitselement gevorind.
De ingetekende punten waardoor lijn I getrokken is, geven
do experimentelo waarden uit do gebitagegevens aan.
lAin II geeft bet theoretiache verband aan, zOalB berekend
uit geologisoho gegevens met behuip van de formule:

-kiLtL0. e

Op grond van bet felt dat op 4n geval ne in geen
enkel gebitselemeni eon raoemlsatiegraad word geme—
ten hoger dan 9 %, ie bij ht thiekenen van lija II
de terugreaktie P—asp. 2 . L—aap,, verlopend
met een sneiheid k2 x D, cenvoudigheidahalve verwaar—
looad, ovorwegende dat vermoedelijk niet >> I.

We zien dat de lijnen niet sainenvallen, maar elkaar snijden,
en wel op t 60 jaar. Alleen bier is sprake van eon excep-
tional agreement. Stelt dit in elk geval do auteura al in een
kwaad daglloht, bet felt dat lijn I niet door do ooroprong
goat, zet do hole theorie op base sohroeven.
Een verkiaring voor bet anijpunt van lijn I met do vertikabe
as ter hoogte van 3 %, is dat tijdene hot prepareren van do
eiwitoonstera eon extra raoomlaatle optreedt van ± 3 %.
Vereohuiving van lijn I over eon afatand van 3 % naar beneden

(ntippeblijn i') doot hem wel door do ooreprong gann, maar dan
divergeren de lijnen fan II oniniddellijk, en web in zo ster—
ke mate dat elke "agreement" ver te zoeken is.
Eon andere verkiaring voor bet anijpunt van bijn I met de
vertikabe as is dat or bij de ophouw van de eiwitten inder—
daM D—aepartaat—rnobekulen gebruikt zouden zijn, on uel on—
geveer 3 van do tomb hoeveelheid aepartant. Op do anal—
held wan do daarna optredende rctcemisatie nd dit lage per-
centage vrij'iel geen invboed hebben gehad, zodat hat ver—
schi.l in holling tunson lljnen I en II ont'erklaard blijf't.
ie sian dat do experimentele onderotenniag van de theorie
voorzover die in hot artikel gegeven ierd, volstrokt onvol—
doonde on zolfe rnicbeidend jo.
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Eon aMer root hyr (dat minnahien camenhangt
mt hot vooraf'aando)j;dit het berip "half\'mardotljcl
hot L.onantfomeer'S zoalo dat Cehantoerd worcit am maat
voor ito raoeninrttieenelheid,zeer twijfolnohtlC fr.

o fo onduldelijk of' or rekening gehouden i.e met do toriig—
reoktie D—aep. )L-.amp.5.
VoiConC het mechaniri,o voor reoemjoatfo door middel von

mtorstofonttrekking (Neitberger, 1948) im doze terugreaktio

niot eileen goed mogoiijk, many i zijn reaktie konetanto

2 mocelijk ook bfj in eiwitten gebondee rnninozuren gelijk

do hoenroaktie.

Het mechanieme voor vrij asparteat, ( R — —OH2—OOH )

R NH
H2N-!f-OOOH

h1 +
R.-4-OOOH

(L—aap.) (viak Interniedjair) (R—ap.)

Indien inderdand = k2, in de half\raardetijd onoindig

Croot.

Thdien K2> k, zal volledige racemimatie zeife niet bone—

derd kimnen rnrrlen.

Indion 0 k2< R1, zoi de omzetiing doorgaan tot eec

enontiomoergehlte van tuemen 50 en 100 .

Overigene ie eileen dn vrijwel onathankelijk van

hot D—enantiomeergehalte bij it2 0. Slochts in dat ge—

val ken men epreken van "do" hmlfwaardetijd.

Dit probleem epeolt nitereard voorni eon ml bij
moor groto tljdnopnnnrm. Aim it1 h2 kan men ne
eon half clijard jaar voor do moon-to eiwitten cen
raoemieatjermanri verwaohten van ongeveor 50 ,
Er zija gevriilen hekend (bijvoorbnomd 0.P. Irongon,
1970) van bakierin die na zo'n lange koneorvorings—
periodo flog ievonevrtthaar bleken en zich konden
d1en,
Eon eantmekkoiijk argument tegen de thoorle.

) TTonderlijk genoog uordt rio mogeiijkhoiçl. van eon -torug—
reaktio nergone in hot ar-tikel gonoernd.
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TenBiotte voor do volIedig}-ieid: Fiiur 1. op pag. 114 van

hot atikei van Delong & Poplin, waaruit de hierboven toe—

gopaste —waarde van aepattaatracemjsatje werd afgeleid,

ie alloen boriJpe11Jk ale voor do groothoid uitgezet op

do vertikale as niet in ç gelezen wordt, maar In

waarin th do halfwaardetijd is.



—98--
D

AFDELINQ D: BESWIP

tilt do beapreking van eloohtn eon viortal thooriodn nit do
veelheid van gerontologinohe

littoratnur zijn goon algenone

kon1clisioa to trokken, Do
voorgaando af'doling moot dan ook

in oornto inetantie opgevat wordon ala illuntratio van do
in Afdeling B algonoon boaohroven olononton on aogolijko
zwakko plokkon van eon theorio,

Eon boaproking ala in Afd, C van allo tot duevor geprodu—
oeerdo thoorio?n in foitolijk niot nodig ondat do bonproking

niot m44r inhondt dan hot toopaenon van do kritoria van
Afdoling B. Boido afdolingon aninon vornon hot vooopt volgona
yolk eon willol&nrige thoorie kritieoh gelozon on b000rdeold
kan worden. Daarom ook in in Afdoling B gekonon voor hot
sleohta poatuloron van eon nogelijk gobrek in eon thoorio,
zonder die uitepraajc onelaohtig

to motivoren door prooien
aan to govon in welko theoriogn zulka hot goval is on in
wolko niot, Roohtvaardiging

voor die kane vindt non in hot
foit dat do noorderhoid van do in Afdoling B behandoldo go—
broken aanwijnbaar aanwozig waron in 44n of moor van do
vior thaorion in Afdeling C.

2.

Opvallond nan allo vior do thoorio?n wan do gobrokkige vor—
kiarondo waardo. Zoala in par. B In 2 al word gozegd in

hot indordaad nivoan D dat stork afwezig is.
Dat in niot voornanelijk do sohuld van do botreffondo an—
toura: naaat do in diezolfdo

paragraaf' gedano anggontio

dat oon gebrok aan goode bonaniingen dit nivoan nan do nan—
daoht doet ontonappon, in or flog do onatandigheid dat van
dit intogratiove nivean

vennoodolijk to weinig bekond in
on eon vorband net lagoro niveaux

konkroet to onaohrijvon.
Bonweg nogoron van nivoait V zal, voorzovor hot gobourt,
plants nooten maicen voor hot benadrn]cken van dat hiaat in
onzo kennia, net do bedoeling do

ondorzoekeinspanningen
juist daar to konoontreren,

in plants van do lagoro niveaux
vol to atoppon net hypothetiach0

neahanismon.
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3.

Net do beperlctheid van do vex'klarende waarde hangt eon be—

perk-te toopasbaarheid van do theorie eanen. Evident is dat

voor deelgebieden ale epanning en aging, of oellen en orga-.
niamen. Ninder voor de hand liggen& ie de toepaobaaz'heid op
een beperkte groop organiomen. Een voorbeold biedt edvedev
auggeetie van do genetiooho redundantie1. Mon moot zich hier—

bij naznelijk afvragen hoe ongeolaohtelijk voortplantende

oonoellige organiomen do veroudering ontlopen. Indien men

aanneemt dat zij door 6n of ander meohanieme onwerkzaine

genen tijdig vervangen, moot men zich vervolgene afvragen
waarom metazoa zich niet van datzelfde meohanieme bedienen.

Doze paradox wordi nog eohez'per ale we op de grene tussen

protozoa en motazoa de elijosohimmel beeohouwen: Physarwo

leeft ale eon vrij levende amoebolde 001, of ale eon aggre—

gaa-t waarin do cohen aamengevloeid zijn tot een eynoitiuxn

met vele kernen.

Men zou nu volgene Medvedev vorwaohten dat bij eon voldoend

anehle regulatie van do leverrnprooeeeen in hot organieme,

hot synoitiwn oen tragere veroudering zou vertonen dan do
vrij levende cel. linmere, de uitechakohing van do genen ge—

sohiedt at random, en eon op zich lethale deficigniie in

6n kern kan gekompenseerd wordon door nog intakte genen in
talloze andez'e kerrien, Verrassend genoeg blijkt2 juist do
axnoeboide vona oneterfehijk te zijn, en het aynoitium een

genetisoh bepaalda levoneduur to bezitten3.

1 Medvedev 1972. Zie do lanteto alinea van par. B V 6.
2 R.T.M. Poi1ter (1969).

3 In verband hiermee is hat intereesant na to gaan in hoe—
vorre de zeer trage veroudering van sommige planten ver-
band hondt met hat feit dat plantecellen een door stippels
vorbondon cytoplasma hebben (ayinplast). Stark bepalend
voor zo'ri rolatlo is, of ook grote molekulen ale ei,itten
van de ens cel near do andere getraneporteerd kunnen
',orden.
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flier chjet ec1vadev'n theorie tekort. Do direkto toepaO-.haarhoid van do theorie in mode boperkt in taxonomiaehopicht.
Overigene moot bonath'nkt worden dat do thoorie vanltlim7rn (1957) voor ho bijaondero

verouderingn—godreg van Phynnrum wel eea verklnring geeft. Doeyuoitiumvorin in namolijk eon nona net — bopartid op
hot mocmnt van zjn ontntrtan

— eon ant de tijd af—
nernendo

vooripiantingokano. Uierth kttnnen zich dnnomakko1ijk pieiotropinoho gene van hot boendetype veetigen.

4,Voorta in opvallnnd dat in mile vier do thoorien
van Arde—lir.C, ovenol in vrijuol iedore andero thoorie tie aandaoht'ith bepork't tot verancloringon en ontwikelingen in tie coma—ticeho cohen. flierortn ton grondelag ligt tie op zich unarde—voile ovorweging dat do voroudoring wel ann do ganoten voor—•biJ moot gaan4 ondat andaro veroudering orfeiijk zen zijn,in die zin dat iodoro voigenclo goneratie eerdox' voroudertdan alJn oudera. Eon oontraal begrip in velo thoorien inclan ook tie nomatiocho mutatie.

'l'ooh kunnen mutation in goneten in twee opziohten eon rolopelen bIj veroudering:
(i) Ten oereto kan eon opeenhoping van mutation in doiemoelion eon afnoinende ferti.jitejt veroorzakon met alevolg eon ntoilere

reprothktiekannverdehing dan alleenln gevoig van tie (l zonder
veroudering manuezigo) mor—trtlitOit zon optreden.

Vervolgenn kctn IillianoI
meohanieine zijn work doen.Ale do fortiliteit

door muintien tinalt tot nul, hebben ueeon pootreproduktinve
periode onrtfhankolijk van ver—nudering. flu in T4cthur'n theorie vollodi, van toepann1n(aie par. B VTI 3).

4) Ofwel: dot do erilaohteltjke voortplantin door dn ofander moohaninme eon nffektievo vorjongtng vcrooraaakt
bij rio met hot eDna

moeverouderdegnnoton. Bij nommi.n
protozobn ordt incterdand wel zon

verjonging door eonoeoteel mechaninme
unargenomen,
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On c1ee redenoring to ondorsoheidon van die in do
voro1Iderjnstheorjen op baj van do somatisehe
rniitatie moot nog benadrukt worden dat zo'n afnemende
fertilitojt indordand denkbaar io zondor dat or al
eon merkbnre Bomatisohe vorOudering optreedt door
oomatjsohe mutaijos die met eon vergelljkbare fre—
quontie zullen optreden.
Er bestean daarvoor twoo argumenten;
— ten aerste beotnat or goon onello kontrôle van
het lichruun over do levensvatbanrheid yap do gepro—
duceerde gaineien. ij ean gefixoerdo produktie van
eon bepaald aantal guneten per dog betekent een
halvering yap de fraktie levenovatbare gometen in
het algeoeen' tevens eon halverthg van do voortplon—
tingakons. Hen dergelijke kontr6lo bes±aat veelal
wel over de verriohtingen van soma-U ache cellen,
snxnenhangend met het direkte belong dat eon orga-
nisms heeft bij het korrekt funktionoron van zijn
eigon cohen. Hot vervangen van eon gemuteerda eel
door middel van celdeling is eon voor de hand hg..
Condo mantrogel.
— Ton tweede an] eon aomatjsohe eel veelal pas bij
oen veel hogere grand van genetisohe sohade Met
moor aan do eisen van zijn tank kunnen voldoen.
Do soniatisohe oel gobrujkt slechts een zeor klein
gedoelte van zijn genetiooh potentiel, terwijl
eon ganioet dat potentiel waarsohijnhijk vohledig
en onbeeohadigd nodig heeft cm een kompleet niouw
individu te vormen.

(2) Do tweede rol van nwtatioo in ganieten bij do veroudering

is gelegen in hot produoeren van onvruohtbaar nageslaoht.

Daarbij moot men niet in eersto inotantie denken ann nor-.
male voluassen organisrnen die zich slechts onderacheiden

van populatlegenoton door hun infertihiteit.
ledoro nakomohing die het vercler brengt dan do koncep-tie,

soar sterft v6r reprodulctie jo onvruchtbaar nageslaoht,
ledore mutatie die zorg't veer eon fatale vorstoring van onige

morfogenetisoho faktor heidi daartoe. Afhankehijk van do
gonon die door de mutatie zijn geraak-t is hot rosultaat
eon miskramm, zuigelingonsterfte, of een hormonale otoor..

nb die sexuole rijping verhindert.

5) Dii goldt bijvoorboeld niet voor mensen, waar een mis—
hiikte konooptio of eon vroege miskraan in principe oh
no oen niaand kan wordon rechtgotrokken,
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Hot is niet aenvoudig een schatting te rnoken van de fraktie

onvruohtbaar nageelacht die in eon op ziohzelf niet opval—

lend sornatiech verouderd individu maximaal kan produoeren6,
Wanneer de fraktie hoog io, ken die eon oterk verlagendo
invlooct hebben op de gemiddelde reproduktie—sneTheid van do
populatie. Populair gezegd: er gaan to veel niet—reproduk—

tieve individuen uit do ruif mee—oten. Dan wordt veroude—

ring eon voordolige eigensohap voor de populatie ala geheel,

niet alleen orn de infertiele exemplaren7 kwijt te raken,

maar vooral om hun ouders door veranelde wterfte to belet—

ten nog meer onvruchtbaar nageelaoht te produceren.

Indien we aelektio op populatieniveau buiten beachouwing

laten, biedt dit natuurlijk geen verkiaring voor hot ont.-

otnan van veroudering, maar aohetet het wol hot mogolijke

relatieve voordeel van een aituatie mt veroudering.

Een verklaring op niveau E due (par. B III 2).

5.

De vier beeproken theorie?n iT) Afdeling 0 lieten al zion

dat zowel horizontale al vertikale aanvtzlling heel goed

mogelijk is, en in eouunige gevallon zelfe seer voor do

hand liggend. Bij nadere bosohouwing blijken konkurrerende

hypothetisoho moohaniemen due lang niet altijd strijdig

to zijn.

lets dergelijks is man de hand met eon paradox uit de

experimentele hoek:

In do jaren '60 rekenden Hayfliok en Moorhead8 voorlopig

af met het idee dat celkulturen onoterfelijk sun.

Hun bevindingen sloton mooi ann Mj vele zgn. program—

theorien van veroudering, en stounden in hot algomoen tie

vizie op verouctering ale eon sin of meer vastgelegd proces,

do jaren ?70 en ook al corder vereohenen echter publika—

ties over colkulturon die kennolijk oneterfelijk crnren,

althane in do periode :warover de pi:blikaties borichtton.

6) Afciijkingon al Dorn'z r:.mdroom doon voor zo'n echatting
::einig ter rtko, ovo1g n]n Se mogelijk zijn van tie no—
natincho veroudori.n van do moedor.

7) Hn eventueel door tatien gctandeueg vollod3g infertiel
geccorder ancere lnd.iviclucn.

8) Hoofdotulc B IV.
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In elk oval schijnen sommige norrnale colli jnen do Hayfliok—
lirniet cemo3dcelijk to overnohrijdon, on/of cen lovonuthan' to

bozition die verre uitgaat hoven die van hot helo oranisee.

Ten onrechto 1lordt dii ezier ale oon togeaelrg voor do

prorain—vinie. Aliereernt moot non oten dat Hayfliokn
fibroblastcrn rooon in eon mocolayor tot ze konfluent zijn.
Daurna vertonen ze topinhibitie, d,u.. do doiinen etoppeli

jot do kititnup verdund. ,yordt.

Do cohen houd.on du zeer offektjef kontakt met olkaar.

1annoor ue an eon tueetol errpportoorde onctorfehi jke ccl—

hijuon (zonder do eiennohttppea van kankeroehlon) becohonuen,

zion 110 dat de ocntandigheden unarondor do cehicm roeidoa,
afuijkon von hun norinalo cituatie;
Pranke (1970) eutte prontaatlloefnel van eon ernie rneordore
korea over op do flank van voroohillende tuidere nuizon met
eon totale overievingadnur, zonder enie ziohtbare veroiido—
rth, van moor dan 6 jaar.
?.Toore & ?.Iolirnann (1968) verIa'een oneter?eiijko lyinphoblaoton
in niwponeiokulturen,
Doze experimenten leverden due niot—verouderende oolkulture

op door do cohen nit hun norinale fyaioiogieche o1nCevin to
verizijdoren, zoom hot kontnkt met bopamide buurcellen9.
Dat is ahleon in tegenoprank met do prograrn—vinio ale do
bron van bet aturendo procrnlnma in elke individuele col
Conitueerd ,ordt.
Er in seen enkele tegennprnak ale ,e in hot oo houdon dat
hot prornixnmm ,e1 eeno teveno eon funktio zrnn kunnon zijn
van do ondorhinge rolatien tuneon do oohlen10.
T!ocolijk treden zouel oolkuituur—veroudorth ale organinme—

verouderiaC op mede al gevoig van inthi]ctie—prooeseon verge—
lij1cbrir met dio tijdnnn do erebryonnie ontuikkohing,

9) Ook hot omgokoerde komt voor, awnoli jk dat eon kulturo
ntorft voordat do J!ayfhick—himiot bereikt in, n,annoer
do cohen niot in bun norrnale omgevjng gokueokt ierden
11rpnke ct al. (1970).

io) Dit is oen berovoz:eging van hot idoo dat in par, B III 4
nub 1 to viaden lo.
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VerCelijkbr.ar, want tijdens do embryonale ontwikke—
1in en ook biJ adero niorfogenetinohe pr0000son,
zoalo de roei van do huid, vindt veolvuldig eon
mprogrrnnmeerde oeldood11 pleats. Zie voor eon over—
aioht bijvoorbeeld Saunders & Wahoo (1966) en
Lookehin & Beaulajon (1975). Ht in daarblj overigeno
vaak do vraag in hoeverre de oeldood in de nol zeif
geprogrammoerd llgt, of voroorznakt worclt door in.-
duktie.

Sinenvattend kan men zeggen dat dergelijke experimenten het

idee van geprogrwumeercle. veroudering niet twijfelaohtig ma—

ken, maar veeleer er voor pleiten veroudering to besohouwen

al eon morfogenetiech proces dat derhalve holietieoh onder—

zooht moet worden12.

6.

In paragr. 2 werd gepleit voor een grotere aandaoht dan tot

nu toe voor de verklaring op hogere organieatjoniveajx dan

do eel. Hierboven, in paragraaf 5, werd do konklunie getrok—

ken om die eandachi vooral ook op de onderlinge relaties van

do oellen te riohten. Experlinenten in die richting zijn verro

van gemskkelijk. Dearom mag men van experimentatoren die een

theorle ontwerpon verwaohten dat ze goedo en gerletailleerde

toeteing8voorstellen doen, want juist zij kennen do prakti—

nohe problemen waarmeo een toetsing gepaard ken gaan, het

beste,

Zoale we zagen ale voorbeeld in hfstt. C IV on C V ontbreekt

hot daaraan wel eons.

Tenelotte zou het good zijn ale de thooretiecho gorontologie
hot eons zou worden over do gemeensohappehijico uitgangspun—

-ten van het onderzoek, Niet zozeer hot vastatellen en korrokt

gebruikon van de betokenie van bet woord veroudering, ala wel

do eisen waaraan eon goode theorie moot voldoen, zijn daarbij

van belang. Daarover boetaat lang goon overeenstemming,

ii) Wel to ondernoholclon van hot hierboven gehanteerdo be—
grip geprogramrneerde celhitlaire veroudering,

12) Vergehijk in verhand met do holiotienhe henadering de
konkhisies van flonen (1978), weergegeven in par, 0 III 3,
en recente besohouwingen ale Smith & White (1982),
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We geven ale voorbeeld een tweetal stork uiteenlo—
pende inziohien,

Kirkwood (1977) stelt ale eieen voor een bevredigende
thoorie: "It must be theoretically plausible, it must
be supported by experimental evidence, and it must
make evolutionary sense." (pag. 303).
Do eerBte twee eieen zijn voor iedere teic van weien—
schap eon vvijwel open dear, do laatste eie wordt
door niet—biologen gemakkelijk alt hot oogverloren
Delong & Poplin (1977) atellen san eon hypoihe-tisch
meohanjeme ale eisen: "It should be accumulative, it
should lead solely to abnormal anatomy and physiolor,
it should be non—genetic, it should lend itself to
experimentation." (pag. iii).

Een gemeensohappelijk uitgangspunt zou in het ideale geval

mede eon overkoepelende theorie omvatten in do zin van par.

A 8. Bij gebrek hieraan zou men voorlopig genoegen nioeten

nemen met eon goede theorie op een zo laag mogelijk organi—

eatienivesu,

Be pleiotropie—theorie van Williams, gemodifioeerd door

onder anderen Hamilton en len, zou die rol zeer good kun—
nen vervullen, in bredere kring en nadrukkelijkex dan tot
op heden gebeurt,

13) Vergelijk mat name paragrafen B III 2 en B VII 3.
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)(aar Binds )iij is heongegaan en ik so

dikwijls over zijn aard, aijn karakter en

zijn woorden sit to peinzen, terwiji ik
mij al hot doorleefde voor de geest haal,

ben ik gean insien, dat de dood voor hem

eon uitweg was naar een hogere vrijheid,

waa' zijn kraohten, die bier beneden fist

tot voldoende uitdrukking konden komen,

in de hemelse wijdheid van do voorhof doe

Heren sen maohtiger musiek zouden kunnen

voortbrengen.

(de kielne kroniek van Anna Nagdalena Bach)


