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Onderzoekstijlen in de Studie van Virussen in de Twintigste Eeuw:

Controversen en de Vorming van Consensus

SAMENVATTING

In de jaren 1950 raakte de virologie geinstitutionaliseerd als een onafhankelijke weten-

schappelijke discipline. Een van de fundamenten van dit proces was de nieuwe

definitie van virussen als infectieuze agentia bestaande uit £en soort nucleinezuur

(DNA of RNA) dat door eiwit wordt omgeven. Naast zijn structuur maakt ook de

wijze waarop een virus zich reproduceert deel uit van het 'moderne virusconcept'.

Tijdens zijn vermenigvuldiging gaat een virus door een ec/ips: het 'verdwijnt' aJs een

infectieuze entiteit en wordt gereproduceerd in de vorm van zijn genetisch materiaal.

Daarvoor is het virus afhankelijk van het metabolisme van de gastheercel die het

infecteert. De eclips van een virus tijdens zijn vermenigvuldiging vormt een

kenmerkend onderscheid met de wijze van vermenigvuldiging van een bacterie welke

tijdens dit proces eerst in omvang toeneemt waarna insnoering plaatsvindt en er twee

dochtercellen ontstaan. Een bacterie vermenigvuldigt zich via fonaire de/mg. Het

'moderne virusconcept' vormde een rationale om agentia in een categorie onder te

brengen ongeacht of ze voor hun vermenigvuldiging afhankelijk waren van een

dierlijke eel, een plantecel, dan wel een bacterie.

Het 'moderne virusconcept' verving een definitie van virussen die op de drempel

van de 19e naar de 20e eeuw was geformuleerd. Toen werd een virus gedefinieerd als

een infectieus agens dat filtreerbaar is door een filter van aardewerk waarvan men

aannam dat deze voor bacterien ondoorlaatbaar was. Bovendien konden de meeste

bacterien met een lichtmicroscoop worden waargenomen hetgeen met deyi/freerbare

v/rwiien niet het geval was: deze waren onzichtbaar. Met betrekking tot de afhan-

kelijkheid van een filtreerbaar virus van een levende gastheercel heerste er onder de

wetenschappers verdeeldheid. Sommigen zagen deze afhankelijkheid als een funda-

menteel kenmerk terwijl anderen van mening waren dat wanneer men meer wist over

de voedingseisen van de filtreerbare virussen het mogelijk zou moeten zijn om ze op

een kunstmatige voedingsbodem zonder cellen (in vifro) te kweken.

De aanleiding voor mijn studie was de constatering dat er zich in de eerste helft van

de 20e eeuw tal van heftige en langdurige controversen hebben afgespeeld over de

aard van de (filtreerbare) virussen. Aangezien in de jaren 1980 het zogeheten weten-
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schapsonderzoek met name was geinteresseerd in de wijze waarop 'wetenschappelijke

feiten' tot stand komen was een analyse van controversen in het virusonderzoek en de

vorming van consensus in de jaren 1950 bijzonder relevant. Daartoe werd een analyse

gemaakt van de ontwikkeling van het onderzoek naar het agens dat bij de tabaksplant

mozuiekziekte veroorzaakt, naar het etiologische agens van influenza bij de mens en

naar het verschijnsel bacteriofagie (een 'in serie overdraagbaar' verschijnsel waarbij

een bacteriekweek door een filtreerbaar agens wordt gelyseerd).

Mijn studie is ingegeven door de vraag waardoor in de eerste helft van de 20e

eeuw de controversen in het virusonderzoek ontstonden en waarom zij zo lang voort-

duurden. De these die in deze studie wordt verdedigd is dat dit een gevolg was van het

feit dat de verschillende onderzoekers in een controverse hun onderzoek uitvoerden

binnen een onderzoefcsf//'/ welke voor hun benadering kenmerkend was. Mijn studie

toont aan dat de positie die een onderzoeker innam in sterke mate werd gei'nspireerd

door de disciplinaire achtergrond van waaruit hij te werk ging. Met het begrip

onderzoekstijl wordt niet een methodologische werkwijze bedoeld maar het geheel van

doelstellingen, relevant geachte analogieen, modellen, experimentele methoden en

technieken, alsmede een 'commitment' aan wat als een valide resultaat geldt. De lange

duur van sommige controversen tot aan enkele tientallen jaren toe kan dan verklaard

worden vanuit het holistische karakter van de desbetreffende onderzoekstijlen waar-

binnen de onderzoekers werkten. Aangezien de door mij geidentificeerde onderzoek-

stijlen in belangrijke mate vanuit een disciplinaire achtergrond gei'nspireerd blijken

vertoont een onderzoekstijl dan ook een sterke gelijkenis met Thomas Kuhns definitie

van een disciplinaire matrix.

Deze studie is een historische beschrijving en analyse van de componenten waaruit

de onderzoekstijlen in het virusonderzoek uit de 20e eeuw zijn opgebouwd. Het

veelvuldig aanwezig zijn van controversen dwong de betrokken wetenschappers om

de eigen positie en die van hun opponent expliciet te formuleren. Dit maakt deze

onderzoekstijlen gemakkelijk toegankelijk voor analyse. Doordat meerdere contro-

versen zijn onderzocht (zowel over een virus dat de mens als gastheer heeft als over

een plantevirus en een bacterievirus) kwam naar voren dat in het virusonderzoek in de

20e eeuw de tegenstelling exogeen versus endogeen vaak een thema was waartegen

de discussie over de aard van virussen zich afspeelde. Een resultaat van mijn studie is

dan ook de these dat de geschiedenis van het virusonderzoek wordt gekenmerkt door

een tegenstelling tussen een exogene interpretatie en een endogene interpretatie van

virussen. Hierbij moet echter steeds in gedachten gehouden worden dat de theoretische
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interpretaties niet ios gezien kunnen worden van de experimenteie raethoden en

technieken alsmede van de bestudeerde objecten. Het is daarom meer correct om te

spreken van een tegenstelting tussen exogene en endogene onderzoekstijlen in het

virusonderzoek in de 20e eeuw.

In Hoo/ds/uik 2 wordt het onderzoek beschreven naar het agens dat in tabaks-

planten mozai'ekziekte veroorzaakt. Het was het eerste infectieuze agens waarvan, aan

het eind van de 19e eeuw, de filtreerbaarheid werd geconstateerd. In de eerste

decennia van de 20e eeuw werd tabaksmozaiekvirus (TMV) binnen een bacterio-

logische dan wel binnen een chemische context geplaatst. In het eerste geval werd

TMV beschouwd als een levende M/frawucroZw (een heel kleine bacterie) terwijl in het

tweede gevai werd verondersteid dat het chemisch was en dus levenloos van aard. Bij

de chemische interpretatie werd 'groei' van het virus tijdens het infectieproces

verklaard middels een anaiogie met outofaifa/yse.

In 1935 verscheen er een artikel van Wendell M. Stanley waarin hij stelde TMV

gekristaiiiseerd te hebben en waarbij hij het identificeerde als een globuline (proteine).

De zuivering van TMV door F. C. Bawden en N. W. Pirie als een parakristallijn

produkt en de identificatie als een nwdeoproteine (nucieinezuur + eiwit) zouden

aanleiding geven tot een controverse tussen beide partijen waarbij een prioriteitstrijd

een zekere rol speelde. Mijn studie toont dat de controverse over we/fc oJyVcl als

tabaksmozaiekvirus gedefinieerd diende te worden echter zeker zo belangrijk was.

Gedurende meer dan twee decennia zou de fysisch-chemische benadering van Stanley

en zijn medewerkers botsen met de fysiologische (biochemische) benadering van het

probleem van virusziekten bij planten volgens welke Bawden en Pirie werkten.

Binnen de fysisch-chemische onderzoekstijl werd tabaksmozaiekvirus beschouwd

als een exogeen en autonoom maaomofeAwK/. Daarbij werd virusvermenigvuldiging

verklaard aan de hand van analogieen uit de domeinen van de chemie en de fysische

chemie zoals kristalgroei en autokatalyse. Binnen de biochemische benadering werd

TMV gezien als het resultaat van een ontsporing van de eiw/JprotfaAfie, anders

gezegd, als een produkt van de gastheercel. Later werd dit geherformuleerd in termen

van de produktie van nwc/eoprofeine/j.

Het 'moderne virusconcept' omvat zowel elementen uit de fysisch-chemische

onderzoekstijl als uit de biochemische benadering. Het genetisch materiaal van TMV

(RNA) kan als een macromolekuul worden opgevat terwijl het nucieinezuur en eiwit

van het virusnageslacht door het metabole apparaat van de gastheercel wordt geleverd.

Bovendien werd in de jaren 1960 en 1970 aangevoerd dat het proces van virusinfectie

gecompliceerder is dan de vermenigvuldiging van een autonoom macromolekuul: de
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aan- of afwezigheid van zogeheten 'defective interfering particles' (Dl-deeltjes) bleek

sterk van invloed op het verloop van de virusinfectie. Het complexe karakter van een

virusinfectie was steeds ee'n van de belangrijkste stellingen van de biochemische

benadering van Bawden en Pirie geweest.

In //oq/i/smfc 5 wordt het onderzoek beschreven naar het etiologische agens van

griep bij de mens (influenza). In deze gevalstudie wordt geconcludeerd dat het

onderzoek naar dit agens in sterke mate werd beinvloed door de analogie die werd ver-

ondersteld met bacterien (virus als ultramicrobe). Het lijkt waarschijnlijk dat een

dergelijk bacteriologisch paradigma van grote invloed is geweest op de studie van vele

soorten filtreerbare virussen die mens of dier als gastheer hebben.

Het bacteriologische paradigma deed op verschillende niveaus zijn invloed op het

influenza-onderzoek gelden. In de eerste plaats met betrekking tot het opsporen en

isoleren van een etiologisch agens van de ziekte. Daarbij maakten onderzoekers

gebruik van de 'Postulaten van Koch' die zo succesvol waren geweest bij het duiden

van een bacterie als oorzaak van een bepaalde infectieziekte bij mens of dier.

Resumerend stellen de 'Postulaten van Koch': (a) wanneer een bepaalde infectieziekte

wordt gediagnostiseerd dan moet het infectieuze agens aangetroffen worden; (b) het

agens moet geisoleerd kunnen worden en in v/fro gekweekt; (c) uit een dier dat met

dit isolaat geinfecteerd wordt moet op zijn beurt het agens weer geisoleerd kunnen

worden. Aan de hand van deze principes werd in 1892 door Richard Pfeiffer gesteld

dat hij de bacteriele oorzaak van influenza bij de mens had geisoleerd. Maar tijdens de

pandemie van 1918 werd geconcludeerd dat deze bacterie, //ae/nop/ii/as /n/Zaenzae,

niet de oorzaak van influenza kon zijn.

Mijn these is dat, toen in 1933 een filtreerbaar agens als verwekker van influenza

bij de mens werd aangeduid, men binnen het bacteriologische paradigma bleef

werken. De kenmerken van dit paradigma waren: (i) het aanhangen van de kiem-

theorie: er is een causale relatie tussen infectieus agens en infectieziekte; (ii) men

hanteerde een epidemiologisch model voor de verspreiding van influenzavirus; (iii) het

opsporen van een etiologisch agens volgens de 'Postulaten van Koch'; (iv) de identi-

ficatie van influenzavirus op het effect-niveau van het virus; (v) evolutionair gezien

beschouwde men virussen als gedegenereerde bacterien waaruit de consequentie werd

getrokken dat ze zich volgens het schema van binaire deling vermenigvuldigden.

Pas aan het eind van de jaren 1940 werd voor influenzavirus afstand genomen van

het bacteriologische paradigma. Daarbij speelden twee ontwikkelingen een cruciale rol.

Ten eerste werd uit vaccinatie-studies geconcludeerd dat influenzavirus immuno-
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logisch erg variabel is en dus instabiel. Ten tweede, in 1948 concludeerde Leslie

Hoyle dat influenzavirus in twee vormen voorkomt: buiten de eel als infectieus virus

maar intracellulair (tijdens virusreproductie) als niet-infectieus. Hiermee was het

concept geformuleerd van een ec///w tijdens virusvermenigvuldiging en in de eerste

helft van de jaren 1950 zou dit mechanisme geaccepteerd raken. Daarmee was voor

virussen die een mens of een dier infecteren definitief afstand genomen van het

bacteriologische paradigma van waaruit het virusonderzoek was ontstaan.

De drie volgende hoofdstukken betreffen onderzoek naar de aard van het bacterio-

faag-fenomeen (bacteriofagie). Dit is het lyseren (oplossen) van bacterien onder

invloed van een filtreerbaar agens dat hierbij in kwantiteit toeneemt: het verschijnsel is

dus, van bacteriekweek naar bacteriekweek, in serie overdraagbaar. Degene die dit

principe in 1917 de naam bacteriofaag gaf, Felix d'Herelle, verdedigde dat het hierbij

om een virus van de bacterie zou gaan waarmee hij een e^ogeen, awfonoom en

/evend agens bedoelde. Daartegenover kwam de opvatting te staan dat het principe als

een/?ro<i«ct vnn de foacfer/'e opgevat diende te worden: een endogene interpretatie. Uit

een drietal gevalstudies die zich elk tijdens een andere periode afspeelden wordt

geconcludeerd dat de tegenstelling exogeen v<?««5 endogeen gedurende meer dan drie

decennia een belangrijke rol speelde in het bacteriofaag-onderzoek. In deze contro-

versen stond het verschijnsel /ysogem'e centraal. Lysogenie is het verschijnsel dat uit

een zogeheten lysogene bacterie de bacteriofaag 'spontaan' kan ontstaan. De inter-

pretatie van dit fenomeen vormde een van de kernpunten in de controversen over de

aard van de bacteriofaag. In de jaren 1950 zou de consensus ontstaan dat een lysogene

bacterie de bacteriofaag (faag) in de vorm van een An/a#<? (de 'probacteriofaag' of

'profaag') draagt, welke eigenschap op de dochtercellen van de bacterie wordt

overgedragen.

Er zijn een drietal redenen om de geschiedenis van het bacteriofaag-onderzoek zo

uitgebreid te bespreken: (i) het bacteriofaag-onderzoek heeft het virusconcept in sterke

mate beinvloed: was er eerst nagenoeg overeenstemming over dat filtreerbare virussen

konden worden opgevat als ultramicroben, na de ontdekking van de bacteriofaag nam

het aantal onderzoekers dat veronderstelde dat een virus als een produkt van de

gastheercel beschouwd moest worden sterk toe; (ii) er heersten veelvuldige en

langdurige controversen in het bacteriofaag-onderzoek waardoor de onderzoekstijlen

gedetailleerd beschreven en geanalyseerd kunnen worden; (iii) het 'moderne virus-

concept' zoals dat in de jaren 1950 werd geformuleerd was in belangrijke mate

gebaseerd op de resultaten van het bacteriofaag-onderzoek.

In //oo/<tawA- 4 wordt de controverse beschreven tussen Felix d'Herelle en Jules
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Bordet over het bacteriofaag-fenomeen die zich in de jaren 1920 en de vroege jaren

1930 heeft afgespeeld. Uit de analyse blijkt dat het werk van d'Hdrelle geduid kan

worden als een bacren'o/ogwc/je onderzoekstijl. Kenmerkende elementen uit deze

onderzoekstijl zijn: — bacteriofagie is een infectieziekte van de bacterie; — de

bacteriofaag is een levend en autonoom agens; — er is speciale aandacht voor

kwalitatieve aspecten van bacteriofaag en bacterie; — lysogenie is een artefact: een

lysogene bacterie moest opgevat worden als een meng.se/ van bacteriofaag en bacterie

in de bacteriologische zin van het woord. Voor d'Herelle was het werk van Louis

Pasteur aan infectieziekten een belangrijke inspiratiebron.

Het werk van Jules Bordet is te kenmerken als een/y.no/ogwc/ie onderzoekstijl

waarin elementen zijn te herkennen van Bordets eerdere werk binnen de immunologie

en serologie. De kenmerken van diens onderzoekstijl zijn: — de bacteriofaag is niet

autonoom maar ontstaat endogeen; — de bacteriofaag is niet complex maar eenvoudig;

— het bacteriofaag-fenomeen is afhankelijk van de eigenschappen van de bacterie; —

bacteriofagie is gerelateerd aan andere lytische fenomenen welke uit de bacteriologie

bekend zijn; — lysogenie is een valide fenomeen. Tussen d'Herelle en Bordet is over

bacteriofagie nimmer consensus ontstaan.

In //oq/ii,»K£ 5 wordt de controverse geanalyseerd over de aard van het bacterio-

faag-fenomeen tussen John H. Northrop en diens medewerker Albert P. Krueger aan

de ene kant en Max Delbriick en Salvador E. Luria aan de andere. De controverse die

zich in de jaren 1940 afspeelde ging met name over de vraag hoe de bacteriofaag zich

vermenigvuldigt (groeit) waarbij de rol van het oplossen (lyseren) van de bacterie

centraal stond. Northrop en Krueger formuleerden het probleem van de vorming van

de bacteriofaag als de algemene vraagstelling hoe eiwit gesynthetiseerd wordt. Voor

Delbriick was de inzet van de discussie de rol van lysis van de bacterie bij de produktie

van bacteriofaag. In dit hoofdstuk wordt beschreven uit welke elementen de respec-

tievelijke onderzoekstijlen van de opponenten waren opgebouwd. Er wordt beargu-

menteerd dat de controverse in stand werd gehouden doordat elke partij vasthield aan

eigen specifieke analogieen, methoden & technieken en experimentele systemen. Met

betrekking tot de discussie omtrent lysogenie is dit bijzonder duidelijk zichtbaar:

Delbriick twijfelde ten zeerste aan de validiteit van dit fenomeen terwijl de produktie

van bacteriofaag door lysogene bacterien de kern van Northrops argumentatie vormde.

Geconcludeerd wordt dat in de controverse tussen Delbriick en Northrop een

fcac/mo/ogwc/i/genefMc/je onderzoekstijl tegenover een/>\sio/ogwc/ie onderzoekstijl

stond.
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Uit de hoofdstukken 4 en 5 wordt de conlusie getrokken dat er in het bacteriofaag-

onderzoek gedurende lange tijd een tegenstelling heeft bestaan tussen exogene en

endogene onderzoekstijlen. De disciplinaire achtergrond van de betrokken onderzoeker

speelde een belangrijke rol in de wijze waarop het probleem van de aard van de

bacteriofaag werd geformuleerd. Belangrijk is vast te stellen dat deze disciplinaire

achtergrond of context echter niet alleen van invloed was op de /wterprefatte van de

experimenten maar ook op de wijze waarop het onderzoeksprobleem werd aangepakt,

op de definitie van het object van studie, op de gehanteerde experimentele methoden

alsmede de 'commitments' met betrekking tot de vraag wat als een relevant resultaat

geldt.

In //oo/tfrfufc 6 wordt onderzoek naar het bacteriofaag-fenomeen beschreven van

onderzoekers die probeerden om de tegenstelling exogeen versws endogeen te over-

bruggen. Macfarlane Burnet hanteerde een dualistische interpretatie van de

bacteriofaag: enerzijds als een/uncf/e van de bacterie terwijl hij anderzijds de faag

beschouwde als een autonome entiteit. Daarbij baseerde hij zich voornamelijk op

evolutionaire en ecologische overwegingen waarbij begrippen zoals parasitisme en

symbiose een centrale rol speelden. Het werk van Eugene en Elisabeth Wollman aan

lysogene bacterien is een tweede voorbeeld waarin werd geprobeerd om een exogene

opvatting over de bacteriofaag (als een complexe entiteit) te verbinden met een

endogene opvatting. De Wollmans stelden dat dit mogelijk was wanneer de bacterio-

faag werd opgevat als een erfelijke factor (/actewr /le'rec/fta/re).

Het zou tenslotte Andre Lwoff zijn die met zijn experimenten met gei'soleerde

lysogene bacterien (micromanipulatie) de wetenschappelijke gemeenschap wist te

overtuigen dat lysogenie een valide fenomeen vormde. Bij zijn definitie van lysogenie

maakte Lwoff een onderscheid tussen een exogeen bacteriofaag-deeltje, de zich

vermenigvuldigende (vegetarieve) bacteriofaag en de pro/aag of probacteriofaag

(voor een karakterisering van deze drie vormen in termen van structuur en functie zie

tabel 6.1, p. 168). Met de formulering van het 'moderne faagconcept' werd een

onderscheid aangebracht tussen bacterie of eel, bacteriofaag (bacterievirus) en gen. In

de vorm van de profaag is de bacteriofaag een endogene functie van de bacterie. Dit

model voor de profaag werd de anaJogie voor het concept van een 'latent virus' dat

van groot belang zou zijn bij de acceptatie van een virale etiologie van kanker. Hiermee

kon het 'verdwijnen' van een oncogeen virus bij celtransformatie verkJaard worden.

Ondanks dat de profaag werd gedefinieerd als een endogene functie van de bacterie

werd nog steeds verondersteld dat de bacteriofaag autonoom was. Deze opvatting

moest worden losgelaten nadat werd geconcludeerd dat sommige erfelijke eigen-
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schappen van de bacterie permanent een wijziging ondergingen wanneer deze in het

bezit van een probacteriofaag was (lysogene bacterie). Er werd geconcludeerd dat er

klaarblijkelijk een interactie plaatsvindt tussen de genetische informatie van de pro-

bacteriofaag en het genetisch materiaal van de bacterie. Daarmee was de tegenstelling

exogeen verjMj endogeen opgeheven.

De dynamiek die de definitie van een virus in de jaren 1950 en 1960 onderging is

te illustreren aan de hand van de virusdefinities die door SaJvador E. Luria werden

geformuleerd. In 1950 definieerde Luria een virusinfectie als Aer resa/taa/ van de

venne/»'gvMWig/n^ van een awtonome (exogenej, iM^microjcopwc/ie eenne/d die

alleen in een gastheercel in staat is om zich te vermenigvuldigen. In 1959 definieerde

Luria een virusinfectie als gewefi.sc/! paras/rwwe van de gastheercel door het virus

terwijl drie jaar later een virus door hem werd omschreven als m/ec//ewze erfe/i/Me/a".

De positieve heuristiek van het 'moderne virusconcept' betreft een omschrijving

van de chemische opbouw (structuur) van virussen en de wijze van hun vermenig-

vuldiging. Een negatieve heuristiek betrof het verwijderen uit de categorie virussen

van intracellulair vermenigvuldigende agentia zoals Rickettsiae, Chlamydiae en PPLO-

organismen die zich volgens een proces van binaire deling vermenigvuldigen.

In i/oo/i/irwA: 7 worden de elementen van de onderzoekstijlen van de ver-

schillende gevalstudies bij elkaar gebracht. De geidentificeerde onderzoekstijlen zijn

niet slechts theoretische interpretaties maar hangen nauw samen met we/fce experi-

menten worden uitgevoerd en w / t e methoden & technieken gehanteerd worden.

Tevens zijn ze afhankelijk van we/fce analogieen en metaforen relevant worden geacht

(ziebijv. label 7.1, p. 181).

In het onderzoek naar tabaksmozai'ekziekte en bacteriofagie kunnen exogene en

endogene onderzoekstijlen geidentificeerd worden. Daarentegen zijn in het onderzoek

naar influenza bij de mens alleen exogene onderzoekstijlen aangetroffen. De exogene

onderzoekstijlen vallen onder te verdelen in een bacteriologische, een fysisch-

chemische, een genetische en een ecologisch/evolutionaire benadering (zie tabel 7.2,

p. 182). Uit deze opsomming blijkt het belang van de disciplinaire achtergrond van de

betrokken onderzoeker van waaruit deze het onderzoek verrichtte. De belangrijkste

elementen uit de exogene en endogene onderzoekstijlen in het virusonderzoek in de

20e eeuw zijn in tabel 7.4 (p. 192) samengebracht.

Wanneer deze opsplitsing van het virusonderzoek in exogene en endogene

onderzoekstijlen wordt aanvaard heeft dit belangrijke consequenties voor de

geschiedenis van het virusconcept. Volgens de standaard-historiografie van de

virologie heeft er een geleidelijke en continue overgang plaatsgevonden van het
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concept van het 'filtreerbaar virus' naar het 'moderne virusconcept'. De geschiedenis

van de virologie is omschreven als 'the story of the progressive unveiling of the nature

of the virus particle'. Wanneer echter de conclusie van mijn studie dat elke onderzoek-

stijl zijn eigen object van studie definieert — niet noodzakelijkerwijs overeenkomend

met het object van een andere onderzoekstijl — wordt geaccepteerd dan dient de

genoemde vorm van continuiteit ter discussie gesteld te worden.

In //oo/ifarwfc 7 wordt een eerste aanzet gegeven voor een antwoord op de vraag

hoe dit probleem van conceptuele continuiteit in de definitie van virussen verklaard zou

kunnen worden. Ofschoon in de eerste decennia van de 20e eeuw filtreerbare virussen

op basis van filtreerbaarheid en onzichtbaarheid werden gedefinieerd bleef dit niet het

enige criterium. Naast de afhankelijkheid van een virus van een gastheercel voor zijn

vermenigvuldiging (niet-kweekbaarheid op een inerte voedingsbodem) speelden ook

andere eigenschappen van virussen een rol bij de definitie van de categorie 'virussen'.

Niet alleen de grootte van een virus vormde een criterium maar ook het virus-effect,

dat wil zeggen de vjrwiziefcfe. Zo werd de relevantie van de categorie 'virussen' ook

bediscussieerd in termen van het pathologisch effect van een virus zoals zichtbaar in

zijn epidemiologische en ecologische eigenschappen. Ook het fenomeen van virale

interferentie (de gelijktijdige infectie van een gastheer of gastheercel door twee typen

virussen) was een manier om de relatie tussen bacterievirussen, plantevirussen en

virussen die dieren infecteren te evalueren.

De conceptuele continuiteit tussen het concept van het 'filtreerbaar virus' en de

virusdefinitie volgens het 'moderne virusconcept' is dus niet uitsluitend gelegen in de

virusdeeltjes (virions) zelf. Continuiteit werd ook gecreeerd door te zoeken naar

overeenkomsten en verschillen op het effect-niveau van de 'onzichtbare' agentia. Een

dergelijk proces waarbij conceptuele continuiteit werd verkregen door te switchen van

microscopisch niveau (filtreerbaarheid, onzichtbaarheid) naar macroscopisch niveau

(effect-niveau) vertoont sterke gelijkenis met de dynamiek van het genconcept. Ook

het afwisselen van holistische en reductionistische verklaringen binnen de theorieen

over de 'eel' zou hiertoe kunnen behoren. Dit zijn aanwijzingen voor een centraal

mechanisme waarmee in de 19e en 20e eeuw in de biomedische wetenschappen

conceptuele continuiteit werd gecreeerd.




