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"Inhetverleden ligt hetheden,
inhet nuwat komenzal."

Dames enHeren,

Kennis isniet slechts uitkomst van onderzoekmaar ook
voorwaarde voor onderzoek;daarom isdewetenschap steeds
op W e g #
La

ngs deze onderzoeksweg zoals die looptvanaf deoprich-

tingvandeafdeling dierfysiologie tot heden,zou iku
wi

H e n meenemenomu telaten zienopwelkewijze enge-

le

id doorwelkemotieven deonderzoekprojecten zijngese-

le

cteerd enwelkekennis door ditonderzoek reeds isof

°g zalwordenverkregen.
Di

t voortdurend streven naarhet vermeerderenvankennis

is

noodzakelijk om actuele kennisoverdracht tekunnen

bll
De

Jvenwaarborgen.

fysiologie,zoals die nuonderwezenwordt aande land-

bouwhogeschool bevat alle elementendiedoor de student
gekendmoetenworden om eenalgemeen inzicht tehebben
Van

de levensverrichtingen van demens enverschillende

di

erso o r t en. Inalgemene zinverschilt die opleiding niet

Va

n andere universiteitenwaar de leervande levensver-

rl

chtingenwordt gedoceerd. Toch zijn eraande landbouw-

hogeschoolbepaalde aandachtsgebieden vande fysiologie
die

zowelbijhet onderwijs alsbijhet onderzoek geac-

centueerdworden.Bijmijnbenoeming aandezeonderwijsinstelling i s eenbepaald aandachtsSebied aangegeven in

mijn leeropdracht:
"De algemene-en landbouwhuisdierfysiologie."
Deonderzoeksweg van deze landbouwhuisdierfysiologie van
1918 totheden zou ikvoor uwillen uitstippelenmetdaarinverwerkt enige persoonlijke verwachtingenvoor de toekomst.
Ofschoonhet woord "landbouwhuisdier" nog niet officieel
iserkend inonze taalbedoelenwe inhet spraakgebruik
hiermede een tamdier dat totnut vandemenswordt gehouden enverzorgd inof nabij zijnwoning.Het nutvan
het dierkomt tot uiting ineenbepaalde vormvanproduktie zoals:arbeid,nakomelingen,melk,vlees,wol of
eieren.Speciaal de fysiologische achtergronden van de
stoffelijke produktie had enheeft nog steeds debijzondere aandacht vanhet onderzoek-endat zal ook zoblijven.
Toen in 1921 de eerstehoogleraar inde dierfysiologie,
Grijns (1),zijnambt aanvaardde sprakhij over demeest
kenmerkende eigenschap van de levende stof diebestaat
aitdemogelijkheid zichzelf op tebouwenuitminder
samengestelde verbindingen.Deze eigenschap stelthet
Levendewezen instaat tegroeien en zich tevermenigvuldigen.Maar ook hetvolwassen individukan dezepoten.iëlebiotransformatie nietmissen omdat bij destofwiseling steeds opbouw enafbraak van levende stofplaats'indt.Grijns heeft zijnonderzoek speciaal gericht op
ietbestuderenvan diebestanddelen inhet rantsoenwelke
ïoodzakelijk zijnvoor degezondheid vanmens endier.

me

t Eijkmanhad hij inhetbeginvande 20steeeuw

oond dat er indevoeding naastkoolhydraten,eiwittPn

tenen zouten,nog andere bestanddelen inkleine
hoeveelhcri
^

ueaennoodzakelijk zijn.Dedoor hem genoemde
^schermende stof"werd later gekarakteriseerd alshet
1°f thiamine. Inhet lichtvan zijnvroegereon° ingen,e n h e t f e i t d at zijngehoor uitsluitend
e

-eeltstudentenbestond, richtte zijnonderwijs en

°ekbinnen de landbouwhogeschool zichvooral op een
eelvandedierfysiologie namelijk de voedingsfyêie.Door de economische crisis indiedagenonte

t hem echter aande faciliteiten ommet grote

ouwhuisdierenproeven tenemen enmoest hij trachten
0or

roiddelvan experimenten met kleine dieren algemene

Vragen
vandevoedingsleer op te lossen.Hijwas zicher
e

§ vanbewust dat de resultatenvan zijnproefneverkregenbij deenediersoort nooit kwantitatief
wijl s ook nietkwalitatief van toepassing verklaard
w

°rden opandere diersoorten.Hij pleitte ervoor in
afscheidsrede in 1935 (2)omaan zijnopvolgerwel

0cl:i

-gehulpmiddelen teverschaffen voorhet nemenvan

venop grotehuisdieren enopvogels teneinde tot
r

ationele voeding vandie dieren tekomen.Zijn
redebleek succes tehebben enmijn voorgangers
e

r enFrens hebbenbijhunonderzoek gebruik kunnen

makenv
van eennieuw laboratorium dat in 1954ingebruik
Werdo
genomen enwaaraanverbondenwas eenboerderijmet

30haweiland.Ookzijtoondendemeestebelangstelling
voordatdeelvandefysiologiedatvoordelandbouwvan
wezenlijkebetekenis is:devoedingsfysiologievande
herkauwer.Inhetlichtvandemenselijkevoedselvoorzieningzijndeherkauwersonderdelandbouwhuisdieren
vanzeergrotebetekenisomdatzijinstaatzijnuit
weidegrasenhooidatvoordemensonverteerbaaris,
vleesenmelkteproduceren.Dezeeigenschapontleentde
herkauweraaneencomplexvoormagenstelseldatvóórde
eigenlijkelebmaaggeplaatstisendateengistingsvat
vormtwaarintallozemicroörganismenondergunstigeomstandighedenvantemperatuur,vochtigheid enzuurgraad,
hetcellulosebevattenderuwvoederkunnenaantasten.Bij
dezeomzettingenontstaanfermentatieproduktendiegedeeltelijkdoordewandvandevoormagengeresorbeerdworden
enviahetbloednaardelichaamscellengetransporteerd,
waarzealsenergiebronofalsbouwstofbenutkunnenworden.Eentweedebelangrijkeeigenschapvandeherkauwer
isdathaargoedfunctionerendepensfloraweinigafhankelijkisvandekwaliteitvanhetaangebodenvoedereiwit
maardatintegendeeleenvoudigestikstofverbindingenen
uithetoogpuntvandemenselijkevoedingminderwaardevolleeiwittendoordemicroörganismenbenutkunnenwordenenomgezetinhoogwaardigeeiwittendieaandegastheertengoedekomen.Devoedingsfysiolooghoudtzich
bezigmethetvaststellenvandebehoefteaanvoedingsstoffenenaanessentiëlenutriëntenvoordeverschillendevormenvanproduktiezoalsgroeienmelkvorming.
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J bestudeert tevens deveranderingen diede opgenomen

voedingsstoffen tijdenshunpassage doorhet lichaam,
ondergaan.Deze stofwisselingsprocessen zijnophet labora

toriumvoor dierfysiologie vooralbestudeerd in zoverre

ze
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v

zich indevoormagen enhetmaagdarmkanaal afspelen.

asthetbepalenvandebehoefte aan ende stofwisseling

anvoedingsstoffen heeft devoedingsfysioloog tot taak

he

t vaststellenvandevoederwaarde van deverschillende

voedermiddelenvoor degewenste produktie.Voor debepaU

* g vande onderhouds-enproduktiebehoeftevan runderen

en

vandevoederwaarde vandegebruikelijke voedermidde-

!eni s e r s e d e r t 22jaarbinnenons laboratorium apparatuu
sel

r beschikbaar voor hetmetenvan stof-enenergiewis-

ing bijgrotehuisdieren.Bijhetmetenvan deener-

Siewisselingworden zowelhet voeder als deexcretieProdukten (faeces,urine,fermentatiegas)evenals de
hoffelijke produktie b.v.melk,uitgedrukt indezelfde
ma

atstaf,namelijk deverbrandingswarmtevandeze stoffen.

De

ze verbrandingswarmte werd vroeger uitgedrukt incalo-

lee

n , maar tegenwoordig injoules.

Wa

nneerwevandebruto-energie van eenvoedermiddel,de

en

ergievande faeces,urineenfermentatiegas aftrekken,

re

steert de zogenaamde beschikbare ofomzetbareenergie.

Hoe
kar

meer beschikbare energie uit eenvoedermiddel gevormd

*worden des tewaardevoller ishet voor de stoffelijke

Produktievanhetdier,aangeduid als de netto-energieProduktie.De geproduceerde warmte kanberekend worden
uit

dehoeveelheid zuurstof diewordt opgenomen ende

afgiftevankoolzuurenmethaangasenhetstikstofgehalte
indeurine.Degassenzuurstof,koolzuurenmethaankunnengemetenwordendoorhetdierineenrespiratiekamer
teplaatsenwaarvanerinonslaboratorium4aanwezigzijn
voorgrotehuisdierenen2voorpluimvee.Dejarenlange
intensievevoedingsfysiologische onderzoekingenvan
Brouwer,FrensenVanEszijnvoordepraktischelandbouw
vanbijzonderebetekenisgeweest.Uitdeenergiebalansproevenkonwordenberekenddevoedernormbehoeftevoor
hetonderhoud,demelkproduktieengroeivanNederlandse
runderrassen.Gecombineerdmetderesultatenvanverteringsproevenheeftmenmetbehulpvanregressieberekeningeneengemiddelderelatiekunnenvaststellentussen
debeschikbareenergieendeverteerdebestanddelenin
voedermiddelen.Opeengoedhooirantsoenkomtongeveer
57procentvrijindevormvanbeschikbareenergie.Bij
deomzettingvandezebeschikbareenergieinhetlichaam
naarnetto-energiegaatnog40procentverlorenalswarmte
zodattenslotte34procentvandeenergievanhethooiin
stoffelijkeproduktiewordtvastgelegd.Voortbouwendop
debevindingenvanArmsby,ForbesenKleiber,datdeefficiëntiewaarmededebeschikbareenergiebenutwordtvoor
onderhoud,voormelkproduktieofvoorgroeionderling
verschillend iseningenoemdevolgordeafneemt,zijner
ophetlaboratoriumvoordierfysiologie insamenwerking
metEuropeseenAmerikaanselaboratoriavoorrespiratieonderzoek,uitgebreidegegevensverkregenoverdierelatiebeschikbareenergieenerzijdsenonderhoud,melk-

ieengroei anderzijds,waaruit bleekdatdekwaanhetrantsoenenhetvoederniveau opdeze relatie tevens

..

vaninvloed is.VanEsenvanderHoning(3)

ingeslaagd uitderesultatenvandezeonderzoekingen— i
rekening houdendmetalle factorendiedenettoProduktie bepalen-eennieuwvoederwaarderingse ontwerpen zowelvoormelkgevendealsvoor snel
gzaaragroeiende runderen.
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J-ngvanditvoederwaarderingssysteem,waarinde
aardevandevoedermiddelen isvastgelegd voorde
1J

-lendeprodukties,vormteenafsluiting eneen
ngvaneenhaast ononderbroken reeksvanrespira-

tie—onri
verzoekingen.Ditrespiratie-onderzoek heeft aldus
n resulf-Ltaatopgeleverd waarmede depraktische landbouw
biju•.
s
tek zijnvoordeel kandoen.Immersomeengoed
envoorherkauwers samentestellen tegenzolaag
J k °stenishetnodig tebeschikken overeen
Voederw
aarderingssysteem waarmede krachtvoeders,ruwvoeders
engroenvoeders onderlingmetelkaar kunnenworgeleken.Bijdekeuzevaneenbepaald fysiologisch
°nder?
°ekbijlandbouwhuisdieren zalmenzichaltijdaf
moeten
Vr

agen inhoeverrehetgekozen onderzoekvan eco-

schebetekenis isofkanworden.Metdezevraagsteleperkenweonsaandachtsgebied voorhetonderzoek
Q-TX

QrtfA

rscheidenweonsvanhetdierfysiologisch onderZoek
anandere universiteiten.Binnenditonderzoeks8ebiecj
egerenwedevraagofeenonderzoek onderde
gorie "fundamenteel"of"toegepast"valt,omdatwe

beidecategorieënnodighebbenomtothetgesteldeeindresultaattekomen.Eeneconomischrelevantonderzoeksgebiedishettransportendeveranderingvannutriënten
inhetdierlijkeorganisme.Ditheeftvoorheenveelaandachtgekregeninonslaboratoriumendatzalindetoekomstzoblijven.Deuitgestrektheidvanhetonderzoeksterreinendemogelijkhedenbinnenhetlaboratorium
dwingenonsechtereenkeustemakeneneenmeerjarenplan
optestellendatdehoofdlijnaangeeftvoorhettoekomstigeonderzoekbijlandbouwhuisdieren.
Doorwisselingvanonderzoekersendenieuwbouwvan4
respiratiekamersbijhetInstituutvoorVeevoedingsonderzoekinLelystad,washetenigejarengeledennoodzakelijkomonsteherbezinnenoverderichtingvanhetonderzoekbinnenonzevakgroep.Ineenreeksvandiscussies
iseenlijnuitgedachtdienaaronzemeninghetbestein
dekomendejarengevolgd zoukunnenworden.Uitgangspuntenbijhetontwikkelenvandezeonderzoeksweg envande
bijbehorendeprojectenwarendevolgende:
a.Waarmogelijkmoetenmeerdereonderzoekersvanverschillendedesciplinebinnendevakgroepofbinnende
landbouwhogeschool ineenonderzoekprojectsamenwerken.
Immersdevraagstukken zijndikwijlszocomplexdat
bundelingvanspecialistischekennisenvantechniek
noodzakelijkblijkenomnogvoortgangbijhetonderzoekteboeken.
b.Deprojectendiebinnendevakgroepuitgevoerdworden
dienenzodichtbijelkaarteliggendatderesultaten

net onderzoek vanhet ene project ookvoor een
a

nder project vanbelang kunnen zijn.
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J netonderzoek kan aansluiting worden gevondenmet
groepenbinnen de landbouwhogeschool ofmet natioe en eventueel internationale werkgroepen,
onderzoek moet ruimte biedenvoor doctoraal ondervan studenten endeonderzoeker stimuleren bij
deel vanhetonderwijs waarvoor hijdeverantwoordi

ng draagt.
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investeringen die noodzakelijk zullen zijnmoeten
redelijke verhouding staan tenopzichte vanhet
be
°ogde doel.
een

Het
sultaatvandit collectief wikken enwegenwas het
omschrii\
•LJvenvan eenhoofdthema van onderzoek:
ogische aspecten vandeN-huishouding",waarbinnen
versoh*11
^-J-lendedeelprojectenopgenomen kondenworden.
oon de stofwisselingsgang vande stikstof inprinijdiverse landbouwhuisdieren, inclusief devissen,
udiegenomenkonworden, isdoor ons inde eerste
Plaats cro^

gedacht aan deherkauwer omdat bijdeze diersoort
me

t zü

jn specifieke voormagenstelsel,de maatschappelijke
ïel e v a ..
ntievandit onderzoek bijuitstek tot uitdrukking
komt n
u
e produktievanmelk envlees uit grondstoffen die
v
°or H
e
menselijke voeding niet geschikt zijn zoals gras,
Pulp Z e m
'
elen enborstel accentueren hetbelang omonze
s
overhet verloop vandezebiotransformatie tevermeerH
ren.De opgestelde onderzoekprojecten richten zich
Zowelr> k
P net niveauvanhetmaagdarmkanaal als opdein-

termediairestofwisselingwaarbijinhetbijzonderde
leverendeskeletspiereninstudiegenomenzullenworden.Deregulatievandezeprocessenviahetzenuwstelsel
enhormonaalverdientdaarbijbijzondereaandacht.
Nuikudithoofdthemavanonderzoekhebaangegevenzou
ikgaarnewatdieperwilleningaanopenigeafzonderlijke
projectenenulatenzienwelkefysiologischeeneconomischeachtergrondendezekeuzebepaaldhebben.
Wanneerwesprekenoverstoffelijkeproduktiedanishet
essentieeldatereenvoldoendeaanbodvanvoedingsstoffen terplaatsaanwezig isomdezeproduktiebijvoorbeeld
groeiofmelk,terealiseren.Numeneringeslaagd isdoor
kruisingenselectierunderrassen tefokkenmeteenzeer
hogemelkproduktie,zienwedatveledierenophetmaximumvanhunlactatie,althansindestalperiode,niet
voldoendevoederopnemenomeenevenwicht tehandhaven
tussen"input"en"output".De"hormonaledrang"voor
melkproduktie iszogrootdathetmoederdierhettekort
aanvoedingsstoffenaanvultdoorafbraakvaneigenlichaamssubstantiehetgeensomstotbepaaldestofwisselingsstoornissenaanleidingkangeven.Ookzijnerbinnen
hetzelfderas,tussendeverschillendedierenaanzienlijkevariatiesmetbetrekking totdeopnamevanruwvoederenkrachtvoeder.Goederuwvoederverwerkerswerken
kostenbesparend.Hetisvaneconomischebetekeniseen
beterinzichttekrijgeninderegulatievandevoederopname.Aanditprobleemvaneetlustenvoederopname
wordtopveleplaatsenonderzoekverricht.Bestudeerd
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worden factorendie aanhetvoeder gebonden zijn zoals
chemischesamenstelling, smaakstoffen,structuur enpartikelgrootte alsmede diergebonden factoren zoals devertering i ndevoormagen endevorming van specifieke stofwi

sselingsproduktendiemogelijk eet-ofverzadigings^

Ce

ntra i ndehersenenbeïnvloeden.Het is ongetwijfeld

ee

*imultifactorieelprobleemwaardoor opnieuw eenkeuze

gemaaktmoet wordenwelke factor binnenons laboratorium
vooronderzoek hetmeest inaanmerking komt.Voortbouwend
°Pdeervaring vaneen recent promotie-onderzoek waarbij
d

e invloed vanhet rantsoen envanverteringsprodukten

°Pde lebmaagsecretie enmotoriek isonderzocht overwegen
We

nueen intensievere studie temakenvande factoren

die

depassagevan dedigestadoorvoormagen,lebmaag en

darmkanaal reguleren endie indirect kunnenbijdragen tot
het
st

stimulerenof remmenvandevoederopname.Vooral de

udievan de lebmaag zettenwe centraal bijditonder-

2oe

k , omdat de functievanditorgaan teruggekoppeld is

aan

de intensiteit ende frequentie vande pensbewegingen

die

ophunbeurt vanbelang zijnvoorhet verloop vande

fe

rmentatieve vertering endepassagevande verkleinde

ruwv
Dir

°ederpartikels naar de lebmaag.

ect gekoppeld aanonshoofdthema:"Fysiologischeas-

P^tenvandeN-huishouding" zijnonderzoekprojecten in
ê an § gezet ophet niveauvande stikstofstofwisseling in
het

maagdarmkanaal en inlever en spieren.Bij deherkau-

Ver

spelendevoormagen eenbelangrijke rol indestik-

stofhuishouding. Indit fermentatievatwordt door de
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microörganismenhetrantsoeneiwitvoorongeveer70procent
afgebrokenafhankelijkvandeoplosbaarheidvanhetvoedereiwit.Hierbijontstaanondermeeraminozurenenammoniakdiedemicrobiëlepopulatiekanbenuttenvoorsynthesevaneigenceleiwit.Dekoolhydrateninhetrantsoen
zijnvanessentiëlebetekenisvoordeefficiëntievande
bacteriëleeiwitsynthese indevoormagenwantzijleveren
bouwstenenvooraminozuursyntheseenenergie,viaanaërobe
fermentatie,indevormvanATPomdezeanaboleprocessen
telatenverlopen.Zogroeitenvermenigvuldigt zichde
biomassaindevoormagenwaarbijopeengemiddeldrantsoenongeveer 20grammicrobieeleiwitper 100graminde
pens-netmaagverteerbareorganischestof,gevormdwordt.
Bijeenhoogproduktief rundkanperdag 1200grambacterie-eiwitgesynthetiseerdwordendiesamenmetdeniet
afgebrokenvoedereiwittenindelebmaagendunnedarm
terechtkomenvoorverderevertering tengunstevanonderhoud,groeienproduktievandegastheer.Ditmicrobieelenvoedereiwitdatsamenwelwordtaangeduidals
"metaboliseerbaareiwit",proberenverschillendeonderzoekersterelaterenaankenmerkenvanhetrantsoenom
daarmedevasttekunnenstellenhoeveeleiwithetrantsoenlevertvoorverderehydrolyseinlebmaagendunne
darmen.Ofschoondefermentatieprocessenindepensin
kwalitatiefopzichtintensiefonderzochtzijn,levert
juisthetkwantificerenvandeanaboleenkataboleprocessennogveelproblemenop.
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erzoek inonzevakgroep isgericht op devertering
metaboliseerbaar eiwit indeverschillende delen
dunne darm.Dit eiwit,inclusief het endogeneein Verte

ringssappen enepitheelcellen afkomstig van

vanhetmaagdarmkanaal,valt tenoffer aaneenischesplitsing inhet lumenvan dedarmmaarvoor3J,
al g a n j

aand<

Wa

aeoppervlakte van debekledende epitheelcellen,
arnadele gevormde aminozuren geresorbeerd worden.Ons

onderznpVu
eK
ri
e

beoogt eenbeter inzicht teverkrijgen inde

ng vanbacterieel eiwit dat gevormd isop eengras-

ctievelijk op eenhooirantsoen. Bovendien trachten
ormatie teverzamelen over deafzonderlijke bij—
vanhet onveranderde voedereiwit,hetbacteriee

ri

n het endogene eiwit inhet totaalvandeeiwit-

ng. Dit endogene eiwit bestaat voor eengroot deel

gestoten epitheelcellen.Er zijn inhet lichaam
weinigweefsels die zo'nactieve stofwisseling hebalsdezedarmwandcellendie 2-3 dagennahunvorming
loslaf-„
env
an hunbasaalmembraan en inhet lumenvande
darmtcerechtkomen.Dezewandcellen kunnenstérk ingrootaantal toenemen onder invloed vanhetvoedsel.
PT*
Ve
n met rattenhebbenaangetoond dathet darmepitheel
en 2 Pcper r ,
Plastischweefsel isdat zich snel kanontwikkel e n
enaanpassen aande totalevoederopname,devoedersaniensi-o11•
Le
H i n g of een toegenomen lichamelijke behoeftevan
het H•
1er.De laatste jaren isaanhet licht gekomendat
Juistd
eze
endogene eiwitbijdrage vanhet 5meter lange
dunne H
«armkanaalvan demens kan oplopen tot 50procent
e
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vandetotaleeiwitbehoefte.Dagelijks zouplusminus
250gramcelmateriaalnaarhetlumenafgestotenworden,
hetgeenovereenkomtmetongeveer 25grameiwitperdag.
Debetekenisvanhet25meterlangedunnedarmkanaalvan
schapenverdientindatopzichtnaderonderzoek.
Debelangrijksteeinddigestievindtplaatsindeborstelzoomvandeepitheelcellenvandedunnedarmwaarookde
meesteresorptievandeverteringsproduktengeschiedt.
Dezeborstelzoom isopgebouwduitvingervormigeuitstulpingenvandebekledendeepitheelcellenwaartussenen
waarbovenzicheenlaagvanmacromoleculenbevindt.Deze
"cellcoat"diebijdarmepitheelcellensterkontwikkeld
is,wordtaangeduidalsdeglycocalix.Indarmepitheelcellenbevatdeglycocalixenzymendiedoorhydrolyse
eiwitten,poly-endipeptidenalsmedebepaaldekoolhydratenverderafbrekentotbrokstukkendiedeplasma
membraankunnenpasseren.Anderzijdsheeftdeglycocalix
eenbeschermendefunctiewantzebezithetvermogenom
extracellulairmateriaal teherkennenenteselecteren
entebepalenofdiebepaaldestofaldannietdoorde
darmcel zalwordenopgenomen.Destudievandefunctie
vandithoogstbelangrijkegrensvlak,datinfeitede
scheidingvormttussenhet"milieuexterieur"enhet
"milieuinterieur",maardatallerminsteenstatischemembraanis,heeftdeaandachtbinnendevakgroepwaarmet
eenhistologisch-chemischonderzoekbegonnenis.Ons
fysiologischonderzoekvandestikstofstofwisselingheeft
zichuitgebreidvanhetdarmniveaunaardeweefseleiwit-
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hetbijzonder naar het skeletspierweefsel datongeveer Sn
procent vanhet lichaamsgewicht uitmaakt.Kennis
ering over dit spiermetabolisme isvan evident
belan
met het oog op devleesproduktie van landbouwhuis•

Van

ievoornamelijk wordt bepaald door de produktie
reiwit.Bij degeboortevanhet jonge dier zijn

Piervezelswaaruit de spieren zijnopgebouwd in
rp„H
teas aanwezig. Nadegeboorte volgt een fasevan
rt
rofiewaarbij het aantalmyofibrillen indespierCe
l h
aa

nleg

estaande uit het actine enmyosineeiwit,inaantal
a

ng sterk toeneemt.De uiteindelijke diameter van

ervezel isafhankelijk van diersoort,ras,geslacht,
1

3Q, voedingsniveau en trainingsniveau.
groeivanhet jonge diervindt primair afzetting
^aneiwitenvet plaats naast geringe hoeveelhedenmineralen
enkoolhydraten.Op jeugdige leeftijd isdeveranderi
n
g vanhet lichaamsgewicht het sterkst gecorreleerd
*^etH *
eiwitaanzet, terwijl later een toenamevanvetw
eefSel ,
aeoverhand krijgt.Door kruising enselectie,
go-.

n^aatr

eeds betere voeding enhuisvesting enveterinaire

gelen isde efficiëntie vandevleesproduktie bij
uwhuisdierenaanzienlijk toegenomen.Dat betekent
omzetting vanvoedereiwit naar spiereiwit door
wijzi .
& ngvan erfelijke aanleg en milieuomstandigheden
gunstiepvöt=rverloopt danvoorheen endat erminder voedereiwit
verloren gaat.Maar niet alleen deefficiëntie van
e tingmaar ook degroeisnelheid nam toewaardoor
eneerder slachtrijp zijnenminder nutriënten
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voordekkingvanhunonderhoudnodighebben.Voordeopbouwvanweefseleiwittenzijnaminozurennodigenenergie
indevormvanATPwaarmedeopcellulairniveauaminozurenviapeptidebindingen ineenkarakteristiekevolgorde
aaneengeregenwordentothetgewensteeiwit.Dezeaminozurenzijngrotendeelsafkomstigvandeenzymatischesplitsingvanheteerdergenoemdemetaboliseerbare enendogene
eiwitinhetdarmkanaal.Optheoretischegrondenwerdverwachtdatbijdesynthesevaneenpolypeptideketenper
peptidebinding 1molATPalsenergienoodzakelijkzou
zijn.Uitenergiebalansproevenmetjonge,groeiendedieren
diehierenopanderelaboratoria zijnverrichtkwamechternaarvorendatgroei (eiwitvorming)veelmeerenergie
kosttedanverwachtendatminderdan50procentvande
beschikbareenergieindevormvaneiwitwerdvastgelegd.
Wewetennudatdezehogeenergiekosteneengevolgzijn
vanhetfeitdaterindecellenvoortdurendopbouwen
afbraakvanalleeiwittenplaatsvindt,zowelbijhet
jonge,groeiendedieralsbijhetvolwassenindividu.
Dezesyntheseendegradatievaneiwitwordtaangeduidals
eiwitturnover.Denetto-eiwitproduktiebijgroeiendedierenisderesultantevananaboleenkataboleprocessen
indecel,waarbijdeeiwitopbouwdeoverhandheeft.De
eiwitvormingvansnelgroeiendrundveeismaximaal200
gramperdagmaartengevolgevandevoortdurendeeiwitturnoverisdie200gramslechtseenkleingedeeltevan
detotalehoeveelheiddieindezelfdeperiodeinfeite
gevormd is.Destudievandesynthesevaneiwitinde
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celheeft ri ^
ae laatste jaren demeeste belangstelling gere
gen en'
lnde

moleculaire biochemie zijndeafzonder-

appen endebetrokkenheid vandiverse celorgaX

J ^itproces uitvoerig beschreven.Van het tege-

erlopende afbraakproces is echter veel minder bekend.
gebruik temaken van dekwantitatieve bepaling van
het "\~
etnylhistidine inde urine kanbijdemens en enige
ratoriumdierende afbraak vanmyofibriliair eiwit
ber

ekend worden.
Het3niethylhistidine iseenafbraakprodukt vandespiere
i-witfe n ac
tine enmyosine enkannietmeer opnieuw voor
Synt-u
s

e vaneiwit gebruiktworden.Via dezemethode en
°rtmet behulp van radioactieve aminozuren proberenw e j ,
ut;

Kwantitatieve betekenis vanbeide processenon-

er

schillende fysiologische omstandighedenb.v.groei

ct

atie nader teonderzoeken.Ook het resultaat van

rende factoren die het katabolisme enanabolisme
genofversnellen zouopweefselniveau gemetenkunworden.
n
derzoek naar deeiwitturnover vindt plaats inweefsel ( v
keletspier)° f o r g a a n (lever).Dit proces functioneert i
aj-seengeïntegreerd onderdeel inhet geheel van
heti e
vende organisme.Deze integratie komt tot stand
doordat H
de eiwitstofwisseling onderworpenwordt aanregeling,T ,
nhet dierlijk organisme kennenwe 2systemen die
rend optreden en zorgenvoor integratie,namelijk
et
ze
nuwstelsel enhet hormonale systeem. Beide systemen ZA • J n n a
uw met elkaar verbonden.
nen

Stimulerende factorenvoordeeiwitsynthese zijnhetinsuline,degeslachtshormonenenhetgroeihormoon.Dehormonengrijpenaanopreceptormoleculenenvormendaarmede
eenhormoon-receptor-complex.Dithormoon-receptor-complex
datkanaangrijpenopdecelmembraan,dekernofhetcytoplasmavaneencel, -afhankelijkvandeaardvanhet
hormoon-zeteenreeksstofwisselingsreacties ingang
dievoorgenoemdehormonenkanleidentoteenverhoogde
netto-eiwitproduktie indecel.Wathetgroeihormoonbetreftwordtsindsenigejarenaangenomendatzijnbelangrijkstebiologischewerkingnietdirectwordtuitgeoefend
doorhetgroeihormoonzelf,maardoorhethormoonsomatomedinedatdoorhetgroeihormoonvermoedelijk indelever
wordtgeïnduceerd.Ditsomatomedinewaarvandriewerkzamefractiesbekend zijn,stimuleertdegroeienwaarschijnlijkookdemelkproduktie.
GesteunddoorhetonderzoekvanVandenBrandeaande
ErasmusUniversiteit teRotterdamdiedewerkingvandit
hormoonbijdemensbestudeert,isbinnenonzevakgroep
eenonderzoeksprojectopgesteldomnategaaninwelke
matehetsomatomedinebijhetrundregulerendwerktop
deeiwitproduktie.Ditpolypeptidehormoonwordtbepaald
metbehulpvaneenbiologischebepalingsmethodewaarbij
wordtnagegaandeinbouwvanradioactiefsulfaatinkraakbeenweefsel.Dezebepalingsmethode iszeerarbeidsintensiefwaardoordevoortgangvanhetonderzoekslechts
langzaamkanverlopen.
Ineenproefmetmelkproducerendeendroogstaandekoeien,
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waarbii o A
J gedurende 24uur,iederuur eenbloedmonster werd
men
an

> zijndoor ons aanwijzingen gevondenvoorhet

van eencircadisch ritme inde plasmaconcentratie

J net ritmevan droogstaande koeien verschilt van
v

anmelkgevende runderen.
omstig onderzoek zal erop gericht zijnombijgroeiender A
underende regulerende werking vanhet somatomedine
bii J e
spiereiwitvorming tecontroleren.Hierbij zullen
onzer
espiratiekamerswederom eenbelangrijke rol spelen
omdat
eme
t deze apparatuur bijhet levende dier kunnen
Vaststpii
iien
g bl

m welkemate eiwit-respectievelijk vetafzet-

Jgedragenhebben aande groei.Verschillende gesyn-

seerde stoffendie een stikstof sparende werking
enen endie instaat zijn inde intermediaire stufPiereiwitverhogen tevens het somatomedinegehalte.
Het fing hetverteerde eiwit efficiënter vast te leggen
ermoedenbestaat dat deze anabolica werkenviade
indueti
L1
e vanhet somatomedine (4).Dit effect vananabolica
en
demogelijkewisselwerking met de natuurlijke
0nen
zoalshet insuline,oestron,ß-oestradiolen
Prolac(-Lineverdienenonzevolle aandacht.
ne
n onzevakgroep ishet onderzoek naar dewerking van

m

flfif-

Prolactinebij ratten reeds enige jaren invollegang.
Voor H'
ai
t hormoon zijnprimair de secretoire cellenvande
J-iergevoelig,maar het iswelduidelijk dat erin
heto
r
ganisme ook andere cellen zijndie receptorenvoor
dit;h
ormoonbezitten.Bijenige diersoorten is zijnwerduidelijkverschillend. Bijvissen speelt het een
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rolbijderegelingvandeosmotischedrukinbloedenweef"
sels,eeneffectdatdoorMattheij(5)bijrattennietkon
wordenwaargenomen.Bijdeduifstimuleerthetdevorming
vaneenkropsecreet.Bijhetkonijnkanhetgeheelzelfstandigdemelkvormingopwekken.Bijhetrundisderegulatievandemelksecretieenhetpersisterenvandezeproduktieeenveelcomplexerprobleemwaarbijookanderehormonenzoalsoestrogeen,progesteron,corticosteroïdenen
hetgroeihormoonbetrokkenzijn.
Bijvelemelkrunderenzienweenigewekennadepartus
eenzeerhogeproduktietopwaarnademelkafscheidingin
deloopvandelactatievrijsnelafneemt.
Hetisvaneconomischbelangkoeientefokkendieaanvankelijkeenminderhogeproduktietophebbenmaardie
eengemiddeldeproduktie langerhandhaven.Ditspaart
krachtvoederenvoorkomt stofwisselingsstoornissen.Een
studievandefysiologischefactorendieinvloedhebben
opderegulatievandelactatieenhetopsporenvanparametersdieeenvroegtijdigeselectievanhetgewenste
melkrundtypemogelijkmakenzalindekomendejarennaar
mijnmeningoverwogendienenteworden.Deervaringopgedaanbijhetprolactineonderzoekbijrattenmogelijkgecombineerdmethetsomatomedineonderzoek zoueenuitgangspuntkunnenzijn.Ookzouoverenigejarengebruikgemaakt
kunnenwordenvanderesultatenvaneenrecentbegonnen
onderzoeknaardestofwisselingvanoestronenß-oestradiolbijlandbouwhuisdieren,omdatookdezehormonennaast
veleanderewerkingendemelksecretiebeïnvloeden.Hetzal
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U dUir? i• •

ijk zijndathet endocrinologische onderzoek binevakgroep een steeds grotere plaats gaat innemen
uwebepalingsmethoden hetmogelijk maken sommige
° nionen T-^„J •
- 9 - 1 ?
reeds m eenconcentratie van 10 tot 10
§ram tehn i
uepaien.Ompraktische reden isde fysiologische
r

onderzoek
Se

er

genoodzaakt om de f u n c t i e s van organen, weef-

ls nf
systemen afzonderlijk tebestuderen;dekennis-

VermeerH
ering overhet endocrine systeemenhet zenuwzalbijdragen om de onderlinge samenhang tedoorgronden u *.•
• net isdaarom bijzonder belangrijk dat binnen
groep inde afdeling vergelijkende dierfysiologie
nige jaren geleden eenonderzoek gestart isnaar
d e fi

ievandat deel van dehersenenwelke eenbrugtunc11
vervult tussenhet endocrine systeem enhet
elsel,namelijk de hypothalamus.Door elektrische
ische stimulatie van groepjes zenuwcellenwordt
gezocht
naar deplaatsen indehypothalamus die deprolactin
Produktie van dehypofyse stimuleren of remmen.
Onigekep^i
r
es

Q kunnen ook bijveranderingen inhormoonconcen-

vande perifere weefsels,elektrische signalen
verantwoordelijke zenuwcelkernen via elektrodes
afgeleid endeze kernenopgespoord.De recente

aar

ischaf

van s i g n a a l v e r w e r k i n g s a p p a r a t u u r zal i n de t o e -

kouist n

"getwijfeld bijdragen totverbetering vandeherPografiemet betrekking totdeprolactinebanen. Ik
datbij dit interessante onderzoek ook bepaalde
Centr
voor gedragskenmerken opgespoord kunnenworden,
z

odatda
aarmede de fysioloog met de etholoog verbonden
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wordt(5).
DamesenHeren,ikhebgetrachtuineenkorttijdsbestek
eenbeeld teschetsenvandeontwikkelingenderesultatenvanhetrespiratie-onderzoek inhetverledenenvan
hethuidigeonderzoeksgebied speciaalmetbetrekkingtot
destikstofstofwisselingbijdeherkauwer.Dewegvanhet
wetenschappelijk onderzoekwerdgemarkeerddoor:
1.Hetrespiratie-onderzoek terbepalingvandevoedernormenendewaardevandevoedermiddelenvooronderhoud,melkenvleesproduktie,
2.Defunctievandemotoriekvandelebmaaginverband
metdesamenstellingvanhetvoederenindirectmet
devoederopname.
3.Dekwantitatieveenkwalitatievebetekenisvanhet
microbeneiwitendeendogeneeiwitfractie.
4.Eenhisto-chemischonderzoeknaardebouwenfunctie
vandeglycocalixvandemaagdarmepitheelcellen.
5.Deopbouwenafbraakvanweefseleiwitteninhetbijzondervanspiereiwit.
6.Dehormonaleregulatievandeintermediairestofwisseling.
Hetpadvanhetwetenschappelijk onderzoekheeftzichverbreedbijdekomstvandeafdelingvergelijkendedierfysiologiewaarbinnencentraalstaathetonderzoeknaarde
wijzewaarophetdierbetrekkingenmetzijnomgevingonderhoud.Veleprikkelsuithetmilieuwordenopgevangendoor
dezintuigenendezeinformatiewordtverwerktinheteen-
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t Y"p>1

e

zenuwstelsel.Ditzelfde centrum verwerkt ook infor-

eu

it het internemilieu dat het onderzoeksgebied van

d e a cj -, .

aeling landbouwhuisdierfysiologie vormt.Hethersenr

zoek isdaardoor vanbelang voor beide afdelingen en

ns

f

symbolisch voor één levensvatbare vakgroep dierysiol o g i e _
onderzoek van dezevakgroep isopweg,eenweg die in
2

amenlijk overleg,doorwikken enwegen is uitgestippeld,
wikkenenwegen ishetkenmerk van deware onderzoeker
nie

t goktmaar die integendeel methet oog ophetge-

enmateriaal wikkend enwegend bepaald wathem inde
gevenomstandigheden tedoen staat endie zoeenoordeel
VeltL
> eenbeslissing treft.
anderen zullenover dezewegmoeten oordelenwant tentebepaalt deWet op deUniversitaire Bestuurshervorg dat:"Devakgroep wiktmaar de faculteitsraad
bes

chikt!"

Zeerr>

gewaardeerde toehoorders,
ne

t eindevan deze redewil ikgaarnemijn dankuit-

ken

jegensHareMajesteit deKoningindiehet voorstel

mijnbenoeming aan dezeHogeschool heeftwillenbekrac

htigen.

Mii
JneH

eren,Ledenvanhet CollegevanBestuur,

IkK
enu zeer erkentelijk dat uzoveelvertrouwen inmij
de
n

ommijvoor tedragenvoor deze functie.Sinds mijn

°eming heeft umijvelemalen gesteund bijhetaan-
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schaffenvanapparatuur tenbehoevevanhetonderwijsen
onderzoekenookdaarvoorwilikuhiergaarnemijndank
betuigen.Ikweetdathetonmogelijk isvanuituwpositie
geïnformeerdtezijnoverhetonderzoekvandevelevakgroepen.Gaarnehebikdanookdezegelegenheidaangegrepenomueenbepaalderichtingvanonsonderzoek teschetsen.Ikhoopdatdezeinformatieuinstaatzalstellen
omkomendehulpkretenvanonzevakgroepnaarwaardete
schatten.
HooggeleerdeFrens,
Hetverheugtmebijzonderdatikvandaag inhetopenbaar
degelegenheidkrijgomudank tezeggenvooralleswat
ikvanumochtleren.Uheeftmijgeleidbijmijneerste
schredenophetpadvandewetenschapaanhetvoormalige
RijkslandbouwproefstationteHoornenuwaseenvoortreffelijk leermeester.Nimmerhadikverwachtdatmeooitde
eertebeurtzouvallenomuhieraandeLandbouwhogeschool
optevolgen.Ikdankuvoordevelejarenvanvriendschap
enbovendienvoordegastvrijheiddieikgedurendemijn
eerstehalfjaarinWageningenbijuthuisgenootenwaar
ikgemerkthebdatunietalleendeskundigbentinde
theoretischediervoedingmaarookzelfvoortreffelijke
maaltijdenweettebereiden.
HooggeleerdeSchoonhoven,besteLouis,
IndedriejaardatiknuaandeLandbouwhogeschoolben
verbondenhebikergveelsteunaanjegehad.Jehebt
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me

e

mtroduceerd bij devakgroep, ingeleid indevele

menvan deherprogrammering engeleerd hoe insekten,
ikdo
oormijnopleiding alleenmaarwist tebestrijden,
£ebruikt-hKunnenwordenvoor fysiologisch onderzoek. Ikben
erghi••
J samenmet jou indezevakgroep temogenwerken en
hoop (jaf „
onze communicatie steeds zo zalblijven.Ikdank
6Voor
Jevriendschap.
le

y
eer

geleerde VanEs,besteAren,

Of

oonje officieel slechts Idag indeweek aanons
r

atorium verbondenbent,leef je intensief meemet

vakgroep enprobeer jemee tedenkenmet hetont6nVan
Programma'svoor onderwijs enonderzoek.
Door -ie
. . .
J specialistische kennis en ervaring bijhetonderzoekhK
&
o ik totnu toeveel profijtvanjegehad. Ikhoop
datdeze
samenwerking nog vele jarenmag voortduren.
enHerenmedewerkers aanhet Laboratorium voor
^fysiologie,
tigesamenwerking die ikvanuheb ontvangen stemmi

J optimistisch voor de toekomst.
idingvan onderwijs enonderzoek,een toenamevan
eneneen toenemend tekort aan ruimtevormen een
e

belasting voor iedervan u.Wanneerwe blijven

werken indezelfde goede sfeer dan zullenwe zelfs
deknm A
•••
umendemoeilijke jarenvooruitgang kunnenboeken.
„a a S me moreer ik inditverband deChinese spreuk:
Weesn' t.
ietbevreesd langzaam vooruit tekomenmaarwel
ln
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stilteblijvenstaan."
DamesenHerendocentenenmedewerkersvanverwantevakgroepen,
Dierfysiologieiseenbasiswetenschapdiesteungeeftaan
deverschillenderichtingsvakkenvandeLandbouwhogeschoolUitdienhoofdehebbenwijvelecontactenzowelvooronder"
wijsalsonderzoekmetverschillendevakgroepen.Ikstel
hetzeeropprijsdezeleerzameuitwisselingvaninformatieenervaringvoorttezettenenhoopdatdeparticipatieinwerkgroepverband onsblijvendmetuzalverbinden«
DamesenHerenstudenten,
Hetaantaldocentenbinnenonzevakgroep isindeloop
derjarentoegenomenendaarmedeiseenbrederebasis
gelegdvoorhetonderrichtindefysiologie.Hetverschil
inopleidingvandedocentenbiedtonsookdegelegenheidombepaaldeonderdelenvandefysiologiewatuitgebreidertoetelichtenenbeterintespelenopdespecialewensenvanafzonderlijkestudierichtingen.In1977
zijnaanvullendepracticumproevenontworpendienuin
finessewordenuitgewerktdooreenbiofysicusdiespeciaalvoorditdoelvooreenjaarisaangetrokken.Wij
hopengeleidelijkdezenieuweproevenintevoerennu
webeschikkenovermodernemeetapparatuurdatspeciaal
voorhetpracticumkonwordenaangeschaft.Ofschoonik
vanmiddag speciaaloveronderzoekgesprokenhebkanik
uverzekerendatbinnenonzevakgroepdezorgvoorhet
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onde

^•jseen centrale plaats inneemt.We zullen,gebruik.

niakenH
vande nieuwste onderwijstechniek,blijven streven
u

dek
ennisvande fysiologie zo indringend mogelijk over
Mengen

te

^^ro-

gewaardeerde toehoorders,
voor uwaandacht.

dank u
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