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Over den invloed der intraintestinale drukking op de 
resorptie in den dunnen darm, 

DOOR 

Dr. H. J. HAMBURGER. 

IN LE I DIN G. 

In mijn vorige verhandeling bestudeerde ik den invloed der hy
drostatische drukking op de resorptie in de buikholte; de navolgende 
bladzijden geven een soortgelijke studie voor den darm, welke niet 
zooals het buikvlies met endothelium doch met epithelium be
kleed is. 

De vraag, in hoeverre de intraintestinale drukking invloed op 
de resorptie in het darmkanaal kan uitoefenen, is niet nieuw. Zij 
werd reeds in 1757 gesteld en uitgewerkt door LIEBERKÜHN in 
diens dissertatie: "De fabrica et actione villorum". UEBERKÜHN 
nam gepraeformeerde openingen in de vlokjes aan, en volgens hem 
was het nu de peristaltiek, welke de ter resorptie aangeboden 
stoffen (vaste en vloeibare) in die openingen perste. Eenmaal in 
het vlokje gekomen, werden zij dan door de bloedvaten opgenomen, 
om verder in het chylvat hun weg te vervolgen. 

Geruimen tijd bleef deze opvatting gelden en vond zelfs, voor 
zoover het vaste partikeltjes gold, steun in nieuwe experimenten 
van MOLESCHOTT en MARFELLS 1), experimenten welke echter DONDERS 
en anderen niet konden bevestigen. Een krachtige bestrijding vond 
de zuiver physische interpretatie van de darm resorptie bij HOPPE-

I) Der Uebergang kleiner tester Teilchen aus dem Darmkanal in deu Milchsaft und 
das Blut. Wiener Med. Wochenschr. 1BM. N° 52. 

D 1* 
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SI!.YLER 1), die ook voor de resorptie van vloeistoffen, aan de epi
thcliumcellen van het darmslijmvlies bepaald een actief aandeel 
wenschte toegekend te zien. 

1 ° merkt HOPP}:-SEYLER op, dat de drukking, die door de con
tractie van de darm-musculatuur op den inhoud wordt uitgeoefend, 
slechts gering kan zijn, omdat de inhond uitwijkt; 

2° is volgens hem het filter niet stevig genoeg, zoodat het pro
toplasma wordt ingedrukt; 

3° merkt men tal van verschijnselen op, die in strijd zijn met 
de leer der osmose. 

Daarentegen is volgens HOPPE-SEYJ.ER een eenvoudige prikkel of 
ook een ziekelijke aandoening van het epithelium reeds voldoende, 
om den vloeistofstroom in abnormale richting te doen plaats heb
ben; men denke aan darmcatarrh, ontstaan door prikkelende en 
toxische stoffen. En hoezeer bij vernietiging der epitheliumcellen 
de resorptie geheel opgeheven kan zijn, lecren de profuse diarrhoeën 
bij cholera. 

Later zag SPINA 2) ook veranderingen in den vorm der cellen, 
wanneer deze kleurstof opnamen; dit feit gold echter slechts de 
epitheliumcellen van den darm van Distoma cygnoïdes, een ento
zoön van den kikvorschdarm; . bij hoogere dieren werd het niet ge
zien. Maar al mocht door het een en ander het geloof aan een 
zuiver physische opvatting aan het wankelen gebracht zijn, tevreden 
waren de physiologen niet. Dit blijkt reeds genoegzaam, wanneer 
men de nieuwe leerboeken over het resorptie-vraagstuk raadpleegt. 
Ze laten zich alle op onzekere wijze over de drijfkrachten uit. 

Onlangs echter scheen het vraagstuk nader tot zijn oplossing te 
komen, toen HEIDENHAIN begon het resorptie-proces te bestudeeren 
in het licht van de nieuwe leer der isotonie 3). 

Mij wil het evenwel voorkomen, dat noch de argumenten van 
HOPPE-SEYLER, noch die van HEIDENHAIN, het aannemen van een 
levensfunctie noodzakelijk hebben gemaakt. Wanneer toch - om 
met de eerste opmerking van HOPPE-SEYLER te beginnen - bij 
contractie van de darm-musculatuur de inhoud uitwijkt, moet op 
de plaats van uitwijking de darm zich uitzetten, en nu ligt deze 
daar niet geïsoleerd, maar Ollll'ingd door andere darmen, die natuur
lijk niet zullen nalaten, bij wegdrukking een tegendrukking uit 
te oefenen; m. a. w. niet op de plaats der contractie zelve moet 

I) Physiol. Chemie. S. 35. 
') Über Re80rption nnd Secretion. Leipzig 1882. 
3) Neue Versuche über die Aufsaugllng im Dünlldarm. Pllüger's Archiv. B. LVI 

1894 S. 574. 
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men zich de op den inhoud uitgeoefende drukking denken, maar 
op het distaal gelegen aangrenzende deel van den darm. 

Of het epithelium platgedrukt zal worden, hangt slechts af van 
de grootte der drukking en van de snelheid, waarmede een vloei
stof er door heen kan gaan. Of de drukking nu werkelijk zoo 
groot is, dat het endothelium platgedrukt wordt, is te betwijfelen; 
aangetoond is het in geen geval. Dat de , osmose soms in den steek 
laat, kan niet ontkend worden, maar dit geeft nog geen recht 
tot de opvatting, dat aan de darm-resorptie een levensproces ten 
grondslag ligt; immers naast de osmotische werking kunnen nog 
andere physische factoren een rol spelen. 

En wat eindelijk de belemmering of opheffing der resorptie bij 
ziekte of na afsterven van het darmepithelium betreft, dit argument 
kan eerst dan van beteekenis geacht worden, wanneer aangetoond is, 
dat daarbij de bloedvaten volkomen normaal gebleven zijn. Waar dat 
niet het geval is, daar heeft men recht te denken aan een sereuse 
exsudatie , die de resorptie geheel of gedeeltelijk kan bedekken. 
Bovendien heeft men in het oog te houden, dat door aandoening 
der bloedvaten de resorptie niet alleen schijnbaar, maar ook in wer
kelijkheid verlangzaamd is; bij ontsteking toch, is de bloedstroom 
in de venae verlangzaamd en daardoor ook de afvoer van het gere
sorbeerde vocht belemmerd. En eindelijk mag men ook niet uit 
het oog verliezen, dat eveneens ten gevolge van afscheiding van darm
sap door prikkels, de resorptie geheel of gedeeltelijk onopgemerkt 
kan blijven. 

En thans de onderzoekingen van HKIDENHAIN. Deze onderzoeker 
wijst op het feit, dat eiwitvrije en eiwithoudende , isotonische 
en hyperisotonische vloeistoffen, in darmlissen geresorbeerd wor
den. Met recht merkt HEIDENHAIN op , dat dit verschijnsel . 
zich door osmose niet laat varklaren. Wanneer men toch b. v. in 
een darmlis brengt 100 cc. van een 1.5% NaCI-oplossing, dan 
verlangt de wet der osmose, dat het volumen minstens tot 150 cc. 
stijgt, omdat het bloedplasma (bloedvocht) isotonisch is met NaCI
oplossing van ongeveer 10

/
0

, Het experiment leerde echter, dat na 
25 minuten slechts 65 cc. van een ongeveer 1 % NaCI-houdende 
vloeistof waren overgebleven. Er waren dus geresorbeerd theoretisch 
35 cc. van een NaCI-oplossing van 2.4 % 1). 

Hier laat ons inderdaad . het begrip osmose in den steek, en op 
dien grond zag HKIDENHAIN zich genoodzaakt, het verschijnsel als 
een levensfunctie op te vatten. Het schijnt, dat hij zich die in de 
epitheliumcellen aanwezig denkt; want wanneer hij het darm-

I) Neue Versuche über die Aufsaugung im Dünndarm .. S 609. 



6 OVER DEN INVLOED DER INTRAIN1.'ESTINALE DRUKKING 

epithelium door middel van NaCI beleedigd heeft, dan verandert 
ook het gedrag van den darm ten aanzien van isotonische en 
hyperisotonische vloeistoffen. 

Maar dan blijft nog de vraag onbeantwoord, hoe de vloeistof, 
nadat ze aan de naar het darmlumen toegekeerde zijde, door actieve 
werkzaamheid der epitheliumccllen is opgenomen, en aan den tegen
overliggenden kant weer is afgescheiden, in de bloedvaten tot resorptie 
komt. En dat het hoofdzakelijk de bloedvaten zijn, die oplossingcn, 
tenminste van suiker en eiwit, uit het darmlumen afvoeren, is 
door onderzoekingen in LUDWIG'S laboratorium bewezen. 

Volgens HEIDENHAIN zal men dan ook wel voor de opneming 
van vloeistoffen in de bloedvaten een levenskracht moeten aannemen. 

De lezer zal zich herinneren, dat ik aantoonde, dat evenals in 
den levenden ook in dcn dooden darm isotonische en hypelisoto
nische vloeistoffen verdwijnen, maar dat dit in den dooden darm 
in beperkte mate geschiedt, aangezien daar de bloedstroom ont
breekt, die het opgenomen vocht kan afvoeren. Wanneer dan ook 
kunstmatig een serum stroom door de bloedvaten van de darmlis 
geleid werd, kon de resorptie bespoedigd worden. 

Was alzoo de resorptie in den dooden darm niet te betwijfelen, 
dan kon het nog de vraag zijn, in hoever de postmortaal nog be
staande structuur van het darmslijmvlies voor de resorptie verant
woordelijk gesteld moest worden. 

Daarom heb ik beproefd, de resorptie ook bij kunstmatige 
homogene membranen na te bootsen, en dat is volkomen gelukt. 
Het capillairvat wcrd vervangen door een gelatinebuis , de weef
seispleet door een mantelruimte , welke ontstond, door de gelatine
buis in een wijdere glasbuis te schuiven. Bij de proeven bleek nu, 
dat de overgang van vloeistof uit de mantelruimte in de gelatine
buis toenam, naarmate de drukking . in de mantelruimte die in de 
gelatine buis meer overtrof. 

Deze waarneming maakte het gewenscht, nu ook bij het levende 
individu den invloed der drukking op den overgang van vocht in 
de bloedvaten te bestudeeren. 

Voor de buikholte geschiedde dit reeds 1); de volgende bladzijden 
bevatten een soortgelijke studie met betrekking tot den darm. 

Behalve de reeds genoemde experimenten van LUBERKÜHN heb 
ik over den invloed der drukking op de resorptie in den darm 

1) Over den invloed der intraabdominale drukking op de resorptie in de buikholte. 
Verhandelingen der Kon. Akad. v. Wetensch. 1896. 
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niets in de litteratuur gevonden dan een onderzoek van LEUBUSCHER, 
in het jaar 1885 uitgevoerd in HEIDENHAIN'S laboratorium 1). 

LEUBUSCHER haalde, bij een levenden hond, een darmlis te voor
schijn, bond die aan één zijde af, en bracht haar aan de andere 
zijde in verbinding met een op verschillende hoogten verplaatsbaar 
reservoir. Daarna werd de darm weder in de buikholte terugge
bracht. Een uur later kon door ontlediging en meting berekend 
worden, hoeveel vloeistof geresorbeerd was. Het bleek nu, dat 
aanvankelijk de resorptie met de intraintestinale drukking toenam, 
dat echter, wanneer de intraintestinale drukking een bepaalde hoogte 
bereikt had, de resorptie-snelheid daalde. De voor de resorptie 
gunstigste intraintestinale drukking kwam overeen met een drukking 
van 80-140 mMo water. Dat aanvankelijk de resorptie met de 
drukking stijgt, wordt door den onderzoeker toegeschreven aan de 
uitzetting van den darm; hierdoor vergroot zich namelijk de resor
beerende oppervlakte. De daling der resorptie, die bij verdere ver
hooging van de drukking wordt waargenomen, schrijft hij toe aan 
verlangzaming van den bloedstroom. 

Naar aanleiding van het opstel van LEuBuscHER moet ik twee 
opmerkingen maken: ten eerste komt het mij weinig begrijpelijk 
voor, dat LEUBUSCHER den intraintestinalen druk tot op mMo kon 
meten, terwijl toch de darm in de buikholte volstrekt niet vlak 
ligt. Deze opmerking is echter van ondergeschikte beteekenis. De 
tweede is van meer gewicht, want zij betreft den grond van de 
zaak. LEUBUSCHER neemt namelijk, zonder meer aan, dat de . door 
drukking teweeggebrachte verwijding van den darm de oorzaak is 
van de door hem waargenomen verhooging van resorptie. Aan de 
mogelijkheid van een andere verklaring schijnt hij in 't gebeel niet 
te denken, evenmin als HEIDENHAIN, in wiens laboratorium het 
onderzoek werd verricht, en die het later nog citeert in zijn be
kende verhandeling over de resorptie in den dunnen darm 2). 

En toch moet à priori de verklaring dadelijk onvoldoende schijnen, 
wanneer men bedenkt, dat het darmslijmvlies bij een verhooging 
van drukking van 30-100 mM., toch waarlijk niet zulk een aan
zienlijke verwijding ondergaat, dat alleen hierdoor een zoo sterke 
vermeerdering van resorptie kan verklaard worden, als door LEU
BUSCHER werd waargenomen, namelijk van 94 tot 165 cc. in het uur. 

Bij mijn proeven, die, gelijk gezegd is, ten doel hadden den in
vloed der drukking op het resorptie1»"oce8 te onderzoeken, werd de 

I) Stuclien über Resorption seitens des Darmkauales. Jenaïsche Zeitschr. f. Natur
wissensch. 1885. 

') Neue Versuche über die Aufsaugung im Dünndarme. 1. c. blz. 585. 
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uitzetting van den dann uitgesloten. Ik heb dit op twee wijzen 
bereikt: 

10 door de darmlis in een vaste buis te leggen, die ongeveer 
dezelfde kromming bezat als de lis; 

20 door de aan beide kanten gesloten, met vloeistof voorziene 
<lannlis, nadat deze in de buikholte teruggebracht was, aan den 
invloed van uitwendige drukking bloot te stellen. Deze drukking 
werd teweeggebracht door inblazing van lucht in het abdomen. 

Volgens beide methoden zijn proeven verricht. 

I. Invloed der intraintestinale drukking op de resorptie 
in den darm. 

Eer s tem e t h 0 d e. 

De door morphine en chloroform-aether diep genarcotiseerde hond 
wordt op de zijde gelegd. Door een snede in de richting van de linea 
alba wordt. de buikholte geopend en vervolgens een darmlis te 
voorschijn gehaald. De lis wordt in een apparaat gelegd, dat op 
de navolgende wijze is geconstrueerd: 

Fig. 1. 

:\ 1K~, 
..ti ; 

Men denke zich een tamelijk dik plankje ab, waarin een goot 
is uitgehakt. De goot is zoodanig gekromd, dat de darmlis er ge
makkelijk in kan liggen, zonder dat aan het mesenterium getrokken 
wordt. Natuurlijk is dc kromming niet voor ieder dier dezelfde. 
J is de doorsnede van den darrrl. Door middel van een knipje in 
schuine richting wordt nu de darmlis aan één einde geopend en 
de opening voorzien van een kurk, waarin een glazen buisje zeer 
nauwkeurig past. De kurk, over welker oppervlakte een circulair gleufje 
is gevijld, wordt in den darm gehouden door middel van een bandje, 
dat door het mesenterium gestoken en om den dann vastgesnoerd 
wordt. Verder wordt ook aan het andere eind vaD de lis een knipje 
in schuine richting gegeven en daarna wordt uit een reservoir, dat · 
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verbonden is met het bovengenoemde glazen buisje, de darm door
gespoeld met NaCI van 0.9 0

/
0

• Die doorspoeling is niet overbodig, 
al heeft de hond ook 24 uren gevast; want niet zelden ziet men 
verscheiden stukken lintworm te voorschijn komen. Na de door
spoeling wordt ook het opengebleven eind der lis van kurk en 
buisje voorzien. Aan het laatste is nog bevestigd een stukje caout
schonc buis, dat door middel van een pincet kan worden afgesloten. 
De aan beide einden van de lis gemaakte openingen in den aan
grenzenden darm worden door middel van bandjes gesloten. Nu 
wordt het plankje cd op ah gelegd. 

Zooals uit de teekening (een vertikale doorsnede) blijkt, is ook 
in cd een goot gemaakt; deze goot komt juist overeen met die, 
welke er tegenover ligt. 

Wanneer de plankjes door middel van schroeven (hiervan valt 
slechts ééne, 88, in de vertikale doorsnede) op elkander zijn gedrukt, 
blijft in III nog een spleet voor den doorgang van het mesente
rlUm over. 

Ik moet hier nog opmerken, dat de darm niet onmiddellijk be
grensd wordt door hout, want in de rainures zijn de twee helften 
van een in de lengte-richting doorgesneden stevige caoutschouc buis 
e gekit. 

Onmiddellijk reeds nadat de lis uit de buikholte was verwijderd, 
beschermden we haar door middel van een lap caoutschouc tegen 
uitdrogen; en gedurende de geheele proef werd, onder vermijding 
van drukken en trekken, zooveel mogelijk tegen afkoeling gewaakt. 

N u kan de lis definitief worden gevuld. Het reservoir is een 
trechter met wijde opening en IlImwen hals. De drukhoogte 
wordt gemeten van af de met inkt aangegeven grens tusschen ope
ning en hals van den trechter, tot aan de bovenzijde van het 
plankje ah. 

Telkens worden 2 cc. der vloeistof in den trechter toegevoegd 
en wacht men, totdat het niveau weder tot de . genoemde grens is 
gedaald. Soms heeft dit zeer snel plaats, veel sneller dan overeen
komt met de snelheid van resorptie. Andere malen is de daling 
weer te langzaam. Het een en ander is het gevolg van de niet 
altijd regelmatige darm-contracties. 

Consequent werd echter steeds de tijd opgeteekend, wanneer voor 
de eerste maal de vloeistof tot het grensstreepje gedaald was. 

Tengevolge van een plotseling optredende krachtige peristaltische 
beweging kon somtijds betrekkelijk veel vloeistof uit de darmlis 
in den trechter teruggedreven worden. Maar aangezien de laatste 
een wijde opening bezat, kon de vloeistof op die wijze niet aan-
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merkelijk boven de grensstreep stijgen en kon dus hierdoor de 
intraintestinale drukking geen tijdelijke verhooging van beteekenis 
ondergaan. 

Eerst diende nu onderzocht te worden, in hoeverre bij onze 
methode van proefneming, de resorptie onveranderd zou blijven, 
zoolang de intraintestinale drukking constant was. 

N u merkt FUNKE reeds op, dat de resorptie van pepton oplossingen 
door den darm met den tijd afneemt 1), VON BECKER deelt het
zelfde mede ten aanzien van suikeroplossingen'2), TAPPElNER voor 
galzure zouten s), LEUBUSCHER voor gedistilleerd water 4). 

Nu gebruikte echter geen van deze onderzoekers vloeistoffen, 
die met het bloedserum van het proefdier isotonisch waren, hetgeen 
natuurlijk tot complicaties, door osmose, aanleiding moest geven. 
Gedistilleerd water heeft bovendien het nadeel, schadelijk op het 
slijmvlies te werken. Deze schadelijke werking neemt nu wel 
gaandeweg af, omdat door osmotische werking het water zouten 
uit het bloed opneemt, maar in LEUBUSCHER'S proeven werd, ter
wijl de aldus ontstane zoutoplossing geresorbeerd wordt, steeds 
weer nieuw water uit het reservoir toegevoegd. 

Wanneer ik hier in het bijzonder over LEUBUSCHER'S experimenten 
spreek en niet over die van de anderen, dan is het, omdat alleen 
hij opzettelijk een paar proeven in deze richting heeft genomen, 
terwijl de vóór hem genoemde onderzoekers, het afnemen der 
resorptie met den tijd slechts terloops vermelden. 

Werpt men een blik op de cijfers van LEUBUSCHER, dan schijnt 
die vermindering van resorptie, althans in den aanvang zeer aan
zienlijk te wezen. Op blz. 826 vindt men, dat bij een intraintes
tinale drukking van 100 mMo water, uit een darmlis geresorbeerd 
werden: 

111 het eerste uur 55 cc. water. 
" " tweede" 18 cc. " 
" " derde " 13 cc. " 

Gaat men echter na, op welke wijze de schrijver het eerstge-
noemde getal heeft verkregen, dan komt men tot het resultaat dat 
dit zeker te groot moet zijn. LEUBl.'SCHER vulde namelijk de darmlis 
met een bekende quantiteit water en teekende dan tevens aan, 
hoeveel water noodig was, om de intraintestinale drukking constant 

1) FUNKE. Lehrbuch der Physiologie. B. I . S. 354. 
') Zeitschr. f. Wissenseh. Zoölogie. 1854. 
3) Sitzungsberichte der Wiener Akad. d. Wissensch. 1878. S. 288. 
4) Jenaïsche Zeitschr. f. Naturwissensch. 1885. S. 824. 
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te houden. Nadat het uur was verstreken, werd de dann ontledigd, 
de verwijderde vloeistof gemeten en de thans verkregen hoeveelheid 
afgetrokken van de totaal verbruikte. En zoo vond hij dan, dat in 
het eerste uur geresorbeerd waren 55 cc. water. LEUBUSCHER heeft 
echter vergeten te bedenken, dat bij ontlediging van den dann 
altijd nog vloeistof aan den wand blijft hangen, en dat deze toch 
niet als geresorbeerd mag in rekening gebracht worden. 

Hij · had die fout kunnen vermijden, indien hij vó6r de eigen
lijke proef, den darm met water had uitgespoeld. De beide andere 
proeven bevatten natuurlijk de genoemde fout niet, en nu blijkt 
het ook, dat de uitkomsten van die proeven, lang niet zooveel 
van elkander afwijken, als die van het eerste en tweede experiment. 
En dit zou anders wel te verwachten geweest zijn. 

Na de hierboven gegeven uiteenzetting van mijn wijze van proef
neming kan ik thans volstaan met de vennelding van de resultaten. 

Pro e f. 

Kleine hond + 6 KG.; dannlis 17 cM.; intraintestinale drukking 
4 cM. NaCI-oplossing van 0.9 0

/
0

, 

2 cc. N aCl-oplossing van 0.9 0/0 worden geresorbeerd in: 

8-3-1.5-2.5-5.5-2-3-4-3-3.5-2.5-3.5-3-3-2-3-
8-8-3-4.5-2-8 -2.5-3-4-3-8-3-2-4-3-4-3-8.5-
2.5-2-4.5-3.5-3-4-minuten. . 

De cijfers wijken onderling af. Zooals reeds werd opgemerkt, 
is de oOl"l.aak gelegen in de peristaltische beweging van den darm. 
Neemt men de waarnemingen dan ook over een grooter tijdsver
loop, dan vallen de schommelingen weg. 

Berekent men b. v. uit de cijfers, hoeveel tijd achtereenvolgens 
de resorptie van 10 cc. vordert, dan vindt men: 

15.5-15-14.5-16.5-14.5-15-16-16 minuten. 

Uit deze cijfers volgt, dat bij onze wijze van proefneming de 
resorptie gedurende twee uren constant blijft, 

De volgende proef is op dezelfde wijze uitgevoerd als de voor
gaande. 

Hond ongeveer 10 KG.; dannlis 17 cM.; intraintestinale druk
king 4 cM. 

2 cc. NaCI-oplossing van 0.9 worden geresorbeerd in: 
8-4-3.5-4-4-4-4-4-4-3-2-4-5-3.5-4.5--4.5-
5-2-3-3-4-5-4-3.5-8.5-4-4-2-3.5-3-5-8.5-
4-4.5-4-3.5 minuten. 
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Berekent men ook uit deze reeks van waarnemingen hoeveel 
tijd de resorptie van 10 cc. telkens vorderde, dan vindt men: 

18.5-19-18.5-17.5-19.5-17-19.5 minuten. 

Een ander, versch darmstuk van denzelfden hond en op gelijke 
wijze gebruikt als het eerste, gaf de volgende getallen: 

4-4-4-4-5-3-6-2.5-4-5--4-4-5-4-5-4.5-4-5-6-
3-·J,-4-4-1-6-J,-1-5-4-5-4-4-4-5-2-6-5 minuten. 

De resorptie van 10 cc. heeft plaats in: 

21-20.5-22-22-19-21.5-22 minuten. 

Uit deze experimenten blijlrt dat bij onze wijze van proefneminfJ, 
de rea01'fJtt'e-anelheid van een iaotoniache keukenzoutoploa8ÏnfJ in de 
eerate twee uren conatant ia. 

En dit wordt door latere proeven nog bevestigd. 
Darm en mesenterium zien er na dit tijdsverloop volkomen nor

maal uit. Slecht een enkel bloedpuntje is op het einde der proef 
in het mesenterium waar te nemen. Iedere trekking is zorgvuldig 
vermeden. 

Thans konden we overgaan tot de behandeling van de eigenlijke 
vrnag, namelijk, of de intraintestinale drukking invloed op de 
resorptie uitoefent. 

De volgende waarnemingen geven op die vraag een antwoord. 
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Dannlis 17 cM. 

Intraintestinale drukking 
in cM. 

NaCl-oplossing 0.9 %. 

3 cM. 

3 cM. 

8 cM. 

8 cM. 

HeM. 

HrM. 

Pro e f. 

2 cc. NaCl-oplossing 
van 0.9 0

/ 0 
worden geresorbeerd in 

4.5 minuten. 
5 " 5 " 
5 " 4.5 " 
6 " 
1 " 5 11 

5 " 
5 11 

3 " 
1 11 

5 11 

4.5 " 
4 11 

4 /1 

4 " 4 /1 

4 11 

3 " 
2 1/ 

2.5 " 2.5 " 3 " 3.5 " 
2 " 
2 " S.5 " 3.5 " 
S " 

van 0.9 0
/ 0 

L;.oo. N.Cl..,pl ... ;ng 

worden geresorbeerd in 

I 24 minuten. 

22 . / 

17.5 11 

19 11 

13.5 11 

14 " 

Uit deze proef blijkt duidelijk een toeneming van de resorptie 
bij verhooging der intraintestinale drukking. En deze toeneming 
ontstaat stellig niet door uitzetting van den darm. Dit kon reeds 
daaruit blijken, dat, toen aan het reservoir een verhoogden stand 
werd gegeven om de intraintestinale drukking van 3 tot 8 en van 
8 tot 14 cM. te brengen, het vloeistofniveau in den trechter nauwe
lijks daalde. 



14 OVER DEN INVLOED DER INTRAINTESTINALE DllUKKING 

Herhaling der proef bij denzelfden hond aan een andere dannlis 
op 5 cM. afstand van de eerRte gelegen. 

Intraintestinale drukking, 9 cc. NaCl-oplossing 10 cc. NaCl-oplo8lÏng 
gemeten in cM. 0.9 010 

van 0.9 % 

NaCl-oplossing 0.9 %. worden geresorbcerd in worden geresorbeerd in 

2 minuten. 
8 11 

14 cM. 2 11 12 minuten. 
3 " 2 " 

1 " a " 14cM. 3 " 11.5 " 2.5 
2 " 

5 " 
5 " 8 cM. 5 " 95.5 " 4.5 " 6 " 

2 " 
8 " a cM. 3.5 " 26.5 " 5 " 
6 " 
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Deze proef geeft hetzelfde resultaat als de eerste. Zij wordt weer 
op gelijke wijze herhaald bij een anderen hond. 

Intraintestinale drukkiug, 2 cc. NaCl-oplossing 10 cc. NaCloplossing-
gemeten in cc. van 0.9 0

/ 0 , van 0.9010 
NaCl-oplossing van 0.9 0/0' worden geresorbeerd in worden geresorbeerd in 

4 minuten. 
4 " S cM. 4 " 19 minuten. 
4 " S 11 

4 " 
2 " S cM. S 11 19 11 

4 11 

4 " 

2 11 

1.5 " 14 cM. 1.5 " 9 " j " 2 " 

2 " 
2.5 " HeM. 3 " 10.5 11 

2 " L " 

4 " 4 " S cM. 4 " 20 " 4 " 4 " 

6 " L 11 

3 cM. Ö " 22 " 5 " 5 " 



16 OVIm DEN INVLOIW DER INTRALNTESTINALE DRUKKlNG 

Proef met een andere darmlis. 
Dezelfde hond als in de vorige proef. 

Intraintestinale drukking, 2 cc. NaCI-oplo!sing 10 cc. NaCl-oplossiog 
gemeten in cM. van 0.9 0

/ 0 van 0.9 0
/ 0 

NaCt·oplossing van 0.9 0/0' worden geresorbeerd in worden geresorbeerd in 

2 minuten. 
2.5 " 14 eM. 8 " 11 minuten. 
1.6 11 

2 11 

2 11 

2 " l4eM. a 11 13 " a " a " 

4 " 4.5 " S eM. 4 11 20.5 " 
4 " 
4 " 

1 " 6 " a eM. 6 ., 20.5 " 4 11 

4.r; " 

a 11 

3 " l4eM. 2.5 11 12 " 
2 " 
1.5 11 

2 11 

4 " HeM. S 11 11 " 1 " 
1 11 
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Hond van 5 KG. Darmlis 17 cM. 

Intraintestinale drukkinll. 2 cc. NaCI-oplossing 10 cc. NaCl-oplossing 
gemeten in cM. van 0.9 0

/ 0 van 0.11 0/0 

NaCl-oplossing va& 0.11 0/0. worden geresorbeerd in worden geresorbeerd in 

6 minuten. 
5 11 

3 cM. 5 " 26 minuten. 
5 11 

5 11 

8.5 11 

3.5 11 

8 cM. 4 11 18 11 

8 11 

4- 11 

6 11 

1 " 3 cM. 4 " 28.5 " 
10 " 7.5 11 

4 11 

3 " 8 cM. 4 " 19 " 
3.5 11 

4.5 11 

6 " 5.5 " a cM. ä " 25.5 " 
5 " 
5 11 

5 fl 

4- 11 

8 cM. a " 111 
a " 
4 

Verband. Kon. Akad. v. We .... ach. (ll" Sectie). DI. V. 1>2 
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Proef met een andere dannlis; dezelfde hond als in de vorige 
proef. 

Intraintestinale drukking, 
gemeten in cM. 

NnCI-oplossing van 0.9 %. 

2 cc. N nCJ-')plossing 
van 0.9 °10 

worden geresorbeerd in 

10 cc. NaCJ-oploasing 
va.n 0.9 °10 

worden geresorbeerd in 
---=-========~==============~============= 

14 cM. 

3 cM. 

14 cM. 

8 cM. 

14 cM. 

8 cM. 

2 minuten. 
2 " 
8 " 
8 " 
2.5 " 

4 
4 
4 

" 
" 
" 

5 11 

4 " 

1 
8 
1 
8 
8 

5 
4 
3.5 
3.5 
4 

2 
2 
2.5 
2 
2 

" 
" 
" 
" 
" 
JI 

JI 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

4 " 
4 11 

5 
4 
4.5 

11 

11 

" 

12.5 minuten. 

21 " 

11 " 

20 " 

10.5 " 

21.5 " 

Vergelijkt men de snelheid van resorptie bij een intraintestinale 
drukking van 3 cM. in de beide darmlissen van den laatsten hond, 
dan blijkt, dat in de laatst gebruikte darmlis de snelheid van 
resorptie aanzienlijker is dan in de eerste. 

Doch sedert· de onderzoekingen van 'fAPPEINER 1), en van 
LANNOIS en LÉPINE 2) weet men, dat het resorbeerend vermogen 

') 1. c. 
') Sur la manière différente dont se comportent les partjes supérieures et inférieures 

de l'intestin grêle au point de vue de l'absorption et de la transsudation. Archives de 
Physiologie 1888. T. 1. p. 92. 
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van de verschillende afdeelingen van den dunnen darm zeer ongelijk 
is; een verschijnsel, waarvoor LEUBUSCHER een plausibele verklaring 
heeft gegeven. Hij toonde n.l. aan, (l.c. pag. 818) dat er een 
frappant onderscheid bestaat tusschen het aantal bekercellen in 
duodenum, jejunum en ileum. 

In ieder IJeval blijkt uit de voorlJaande proeven eenstemmit;, dat 
hij ver!tOolJi1l!J van intrainteatinale druk1cinIJ, de reaorptie in den 
daNlZ atijIJt. 

11. Invloed van de intraintestinale drukking 
op de resorptie in den darm. 

T wee d e Met h 0 d e. 

Werd bij de eerste methode de intraintestinale drukking verkregen, 
door de vloeistof in de darmlis in verbinding te brengen met een 
reservoir, dat op verschillende hoogten kon geplaatst worden, bij 
de tweede methode werd de drukking teweeggebracht en geregeld, 
door luchtinblazing in de overigens hermetisch gesloten buikholte, 
met of zonder kunstmatige opblazing van het rectum. 

Ik ging op de volgende wijze te werk: 
Bij een in diepe narcose verkeerenden hond wordt in den buik

wand hetzelfde apparaatje gebracht, hetwelk vroeger gebruikt werd 
bij de onderloekingen over den invloed der intraabdominale drukking 
op de resorptie in de buikholte. 

Zooals de lezer zich herinneren zal, moest dit toestelletje dienen, 
om het abdomen met vloeistof te vullen en deze onder willekeurigen 
druk daarin te houden. 

Dan wordt door een opening in de linea alba, die op ongeveer 
3 cM. afstand . van het apparaatje begint, een darmlis te voorschijn 
gehaald. 

De lis wordt uitgespoeld met een lauwwarme keukenzoutoplossing 
en vervolgens wordt, zeer voorzichtig, de overtollige vloeistof er 
uit verwijderd. De uitspoeling heeft een tweeledig doel: ten eerste 
wordt daardoor de darmm ucosa gereinigd; ten tweede vermijdt 
men door die uitspoeling een grove fout bij de eerste definitieve 
proef. (Vergel. op pag. 11 hetgeen gezegd is over het VerlUlm van 
LEUBUSCHER. ) 

D2* 
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Na de genoemde uitspoeling wordt de lis aan eene zijde gesloten 
en aan de andere zijde gevuld met 100 cc. eener lauwwarme 
NaCl-oplossing. De lis is zoo lang, dat door deze vullling in het 
geheel geen spanning teweeggebracht wordt. Vervolgens wordt ook 
dit einde afgesloten. In 't begin gebruikte ik hiervoor looddraad , 
weldra echter, om zekerder van de sluiting te zijn, nam ik een 
bandje. 

De lis wordt nu in de buikholte teruggebracht. Alle manipulaties 
worden zoo snel mogelijk uitgevoerd; afkoeling en uitdroging 
zooveel mogelijk vermeden. 

De buikwond wordt door middel van een reeks sterke klem
pincetten hermetisch gesloten. 

Nu moet lucht in de buikholte worden geblazen. Hiertoe wordt 
het in den buikwand bevestigde apparaatje van een caoutschouc
buis voorzien, die op haar beurt weer een zijtak zendt naar een 
watermanometer. 

Werd nu, door middel van een aspirator van DIEULAFOY, lucht 
in de caoutschoucbuis geblazen, dan vulde zich de buikholte en 
gaf de manometer tevens de daarin heerschende luchtdrukking aan. 

De stand van den manometer werd gedurende de proef bewaakt 
en, zoo noodig, op de oorspronkelijke hoogte terug gebracht. 

Nadat de vloeistof gedurende een bepaalden tijd in de darmlis 
is gebleven, wordt deze uit de buikholte te voorschijn gehaald en 
voorzichtig ontledigd. 

Voordat nu een aanvang kon worden gemaakt om den invloed 
van de intraintestinale drukking op de resorptie te onderzoeken, 
wenschte ik te weten, in hoever ook bij de thans te volgen me
thode van onderzoek, bij constante drukking de resorptie onveran
derd zou blijven. 

Pro e f. 

In een uitgespoelde darmlis van 30 cM. worden 100 cc. van 
een lauwwarme, isotonische keukenzoutoplossing gebracht. De darmlis 
wordt in de buikholte teruggebracht en deze daarna gesloten. Er 
wordt geen lucht ingeblazen. 1/2 uur daarna zijn nog 50.5 cc. 
aanweZig. 

De proef wordt met dezelfde darmlis op volkomen dezelfde wijze 
herhaald met het volgende resultaat. 
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Verblijf der vloeistof in de Na aanwezigheid van een half 
darmlis. uur uit de darmlis verdwenen. 

gu15 - 9u 45 4S cc. 
10u - 10u 80 47 11 

10u 45 - Hu 15 4\1.5 " 
10u 80 - l2u 46 " l2u 15 - 12u 45 44 " l u l u 80 40.5 " 

l u 45 -- 2u 15 86 " 2u 80 - 3u 83.5 " 

Uit deze tabel blijkt, dat in de eerste 4 à 5 proeven de resorptie. 
constant 18, dat ze echter daarna !Jaat afnemen. 

De buikholte vertoonde zich bij de laatste experimenten in 't 
oog vallend vochtig, het vocht was zelfs bloederig. Was hier een 
bloeding uit den aangeknipten darm opgetreden of misschien een 
haemorrhagische ontsteking? 

Het mikroskopisch onderzoek der roode vloeistof toonde echter 
geen leucocyten, doch alleen roode bloedlicbaampjes aan. 

Voor een bloeding was het vocht veel te dun, doch misschien 
bestond er een combinatie van bloeding en onvolkomen afsluiting 
van de lis door het looddrnad. 

De overgebleven intraintestinale vloeistof was bij de laatste proe
ven ook wat rood. 

De proef werd herhaald bij denzelfden hond met een andere 
darmlis. 

De buikholte werd door middel van vetvrije watten nauwkeurig 
gedroogd en een nieuwe lis te voorschijn gehaald. 

Thans werd in plaats van looddraad een bandje gebruikt, en, 
voordat de lis in de buikholte werd teruggebracht, werd een vol
komen sluiting geconstateerd. 

Verblijf der vloeistof in de lis. 

Su 30 - 4u 
4u 15 - 4U 45 
5u - Su 30 
Su 45 - 6u 15 
6u 80 - 7u 

7u 15 - 7u 45 
Su - Su 80 

Na t uur uit de darmlis 
verdwenen. 

41 cc. 
48 11 

S9.5 " 
40 " 
87 11 

S4 " 
31.5 11 

Opnieuw hetzelfde resultaat; weer was er na de 5de proef bloe
derig vocht in de buikholte aanwezig. 
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Dat de lis volkomen had gesloten, daarvan kon ik mij, ook 
vóór de ontlediging der darmlissen telkens overtuigen. 

In het oog vallend was, dat zich in de darmserosa van de lis 
kleine haematomen bevonden, welke, tot mijn niet geringe ver
bazing, na iedere proef in aantal schenen toe te nemen. Bij inspectie 
van de oude lis werden zij ook waargenomen, maar ,zij ontbraken 
geheel bij de niet gebruikte darmgedeelten. 
Ook het bij de gebruikte darmlissen behoorende mesenterium was 
niet geheel vrij van kleine bloeduitstortingen. Verder bleken de 
lissen bij het einde der proef merkbaar langer te zijn dan bij het 

. begin. De eerste van 30 cM. was 36 cM. en de andere van 30 
cM. 37 cM. geworden. 

De proef werd op dezelfde wijze herhaald bij een anderen hond. 
Lengte der lis 30 cM. ingebrachte vloeistof 100 cc. 

Verblijf in de lis. 

9u - 9u 30 
9c: 45 - 10u 15 

10u 30 - Hu 
Hu 15 -- Hu 45 
Hu - 12u 30 
12u 45 - lu 15 

l u 30 - 2u 

2u 15 - 2u 45 
3u 3u 30 
3u 45 - 4u 15 
4u 80 - 5u 

Na een t uur uit de dnrmlis 
vElrdwenen. 

54 cc. 
54 " 
52 " 
56 " 
53.5 " 
52 " 
50 " 
44.5 11 

41 11 

40 ., 

88 " 

In de eerste proeven is de resorptie constant. De darmoppervlakte 
ziet er volkomen normaal uit; ook het vocht, dat uit de lissen 
verwijderd wordt. In de buikholte geen spoor van vloeistof. 

Bij de 6de proef vindt men een weinig roode vloeistof op de 
darm lis en het mesenterium, en eveneens in de nabijheid. De 
resorptie is, zoo men wil, een weinig gedaald. 

Bij ieder der nu volgende proeven neemt de hoeveelheid roode 
vloeistof, die in de buikholte te voorschijn treedt en telkens na 
het experiment met vetvrije watten voorzichtig wordt uitgedept, 
toe. De intraintestinale vloeistof wordt licht rood gekleUl'd, doch 
'het bloedgehalte stijgt niet merkbaar, wat wel met het aantal 
haematomen in de serosa het geval is. 

Herhaling der voorgaande proef bij een anderen hond. 
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Verblijf der vloeistof in de lis. 

9u 30 - 10u 
JOu 15 - 10u 45 
nu - nu 30 
nu 45 - 12u 15 
l2u SO - l u 

l u 15 - l u 45 
2u 2u 30 
2u 45 - Su 15 
suSO - 4u 
4u 15 - 4u 45 

Na l nnr nit de darmlis 
verclwenen. 

60 cc. 
62 " 59.5 " 
62 " 60 " 56 " 56 " 49 " 49 " 47 " 

28 

Ook hier begint de resorptie af te nemen, nadat de isotonische 
N aCl-oplossing gedurende 2-8 uren in de darmlis heeft vertoefd. 

Dit laatste stemt overeen met de opgaven van FuNKE, VON BECKER, 

rrAPPEINER en LEUBUSCHER. FUNKE schreef het verschijnsel toe aan 
"vermoeidheid" van den darm, en de andere onderzoekers hebben 
het hem nagezegd. 

Nu is het vreemd, dat geen van allen spreekt over de andere 
hierbij plaats hebbende verschijnselen (optreden van bloedig gekleurd 
vocht in de buikkolte en van haematomen onder de serosa en in 
het mesenterium van de darmlis. En toch - ik heb mij bij latere 
proeven telkens en telkens opnieuw er van overtuigd - ontbreken 
die verschijnselen nooit; zij gaan steeds met de daling van de 
resorptie samen. 

Het laatste heeft mij op het denkbeeld gebracht, tusschen het 
een en ander een oorzakelijk verband te zoeken. 

Men kan zich "dit op de volgende wijze voorstellen: 
Bij langdurige aanwezigheid der NaCloplossing in de darmlis 

blijven de weefsels niet normaal; de bloedvaten, welke gedurende 
geruimen tijd van buiten met zoutoplossing in aanraking zijn, 
worden meer permeabel, en vooral moet dit het geval wezen bij 
de capillaria en de venae, die niet alleen van buiten door zoutop
lossing omringd zijn, maar ook het met N aCI verdunde bloed ge
durende dien tijd afvoeren. 

Deze verandering van permeabiliteit heeft ten gevolge een uit
treden van een met bloedlichaampjes bedeelde vloeistof, welk uit
treden plaatselijk zelfs tot haematomen aan de oppervlakte van den 
darm aanleiding geeft. Ook de afvoerende mesenteriaalvaten worden 
door het waterige bloed meer penneabel en laten bloedige vloeistof 
door. Verder verslappen de spieren, zoodat lumen en lengte der 
darmen zich aanzienlijk vergrooten. 
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Het is nu duidelijk, dat van de bij de resorptie, door de 
bloedvaten medegevoerde vloeistof, een deel weer uit de venae 
nnar het darmlumen zal kunnen terugkeeren, zoodat hierdoor de 
resorptie schijnt af te nemen. 

Doch hierover kunnen wij aanstonds eerst nader spreken. 
Thans constateeren wij slechts, dat de resorptie gedurende twee 

uren constant blijft, en dat dus de proeven, die over den invloed 
der drukking op de resorptie moeten beslissen, binnen deze tijd

. ruimte behooren te vallen 1). 

Pro e f. 

In een uitgespoelde darmlis van 30 cM. worden 100 cc. 0.9 0/ 0 
NaCI-oplossing gebracht. De lis wordt in de buikholte terugge
bracht en deze wordt gesloten. Een half uur daarna wordt de darm 
ontledigd en de proef herhaald, doch nu met opblazing van de 
abdominaalholte. 

De volgende tabel geeft een overzicht van de verkregen resultaten. 

Kunstmatige drukking In de darmlis Geresorbeerd 
in de buikholte, ingevoerd. gedurende Opmerkingen. 

door luchtinblazing. een half uur. 

o (ICElen luchtinblnzing). 100 cc. 5t cc. 
10 cM. water. 100 " 67 11 

10 " " 100 " 65 " 0 " " 100 " 50.5 " 
10 " " 100 " 60 " 0 11 " 100 " 40 " 10 11 1/ 100 " 36 11 Er is rood vocht in 

de buikholte. 

Uit deze tabel blijkt, dat bij kUWJtmati!Je verltOo!Jin!J van intraab
dominale druklcin!J de reaorptie toeneemt, aanvankelijk anel (van 
52 tot 67 en 65), dan minder (van 50.5 tot 60), om later af te 
nemen (van 40 tot 36). 

De stijging is nog waar te nemen bij de 5do proef. 
Bij de laatste opening van de buikholte blijkt weer bloedige 

vloeistof voorhanden te zijn. 

1) Het ligt voor de hand, dat deze tijdruimte voor verschillende dieren caeteris 
pari bus niet geheel dezelfde zal zijn en ook voor verschillende stoffen zal verschilllln. 
Zoo leest men bij TAPPEINER (1. c. p. 288), die met galzure zouten werkte, "dass die 
in den auf einander folgenden Zeiten resorbirten Flüssigkeitsmengen, eine wenn auch 
geringe, doch namentlich von der 3-4ten Stonde an, deutlich wahruehmbare Abnahme 
erfahren." 

"Es trit in dieser Zeit eine Ermüdung der Darmschleimhaut ein." 
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Herhaling van de proef met een anderen hond. 

Kunstmatige drukking 
in de buikholte 

door luchtinblazing. 

o (geen luchtinblazing). 
10 cM. water. 

fI 11 11 

10 11 11 

0 11 11 

10 11 11 

0 11 11 

10 11 11 

0 11 11 

Iu de darm lis 
ingevoerd. 

100 cc. 
100 I/ 

100 11 

100 11 

100 11 

100 I/ 

100 11 

100 11 

100 11 

Opmerkingen. 
GeresorbeerdlJ 

gedurende 
een half uur. 

~======= 

44.5 cc. 
61 11 

46.5 11 

62.5 11 

42 11 

58 11 

40 11 

39 " 
41 11 

De darm1is is van 
buiten rood en vochtig. 

Veel rood vocht in 
de buikholu-. 

Idem idem. 
Idem idem. 

Ook deze proef geeft aanvankelijk een aanzienlijke vermeerdering 
van reaorptz'e bij verlLOoging van drukkin.'1; doch later neemt bij ver
hoofJing van drukking de reaorptie zelfa in niet geringe mate af. 

De volgende proeven vormen een herhaling van de voorgaande. 

Kunstmatige drukking In de darmlis Geresorbeerd 
in de buik holte ingevoerd. gedurende Opmerkingen. 

door luchtinblazing. een half uur. 

o (geen luchtinblazing). 100 cc. 56 cc. 
6 cM. water. 100 " 68 11 

14 " " 100 " 79 11 

0 " 11 100 11 57 " 6 " " 100 " 67 11 

14 11 " 100 11 66 11 

0 11 " 100 " 51 11 Er is bloedig vocht 
verschenen. 

6 11 " 100 " 42 11 De hoeveelheid bloe-
dig vocht in de buik-

14 11 11 100 
holte is toegenomen. 

11 34 11 

6 11 " 100 11 43 11 Ook het almtal hae-
matomen neemt toe. 

14 I/ 11 100 " 33 11 

6 I/ " 10(l " 41 11 
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Andere hond. 

Kunstmatige drukking 
in de buikholte 

door luchtinblazing. 

0 
6 

14 
14 

6 
0 
0 
6 

14 
0 

14 
0 

Andere hond. 

Kunstmatige drukking 
in de buikholte 

door luchtinblazing. 

o 
12 
12 
12 
o 
o 

12 
12 
o 
o 

12 
6 
o 

(n de darmlis 
ingevoerd. 

100 cc. 
100 " 100 " 100 11 

100 " 100 11 

100 " 100 " 100 11 

100 " 100 " 100 11 

In de darmlis 
ingevoerd. 

100 cc. 
100 11 

100 " 
100 11 

] 00 11 

100 " 

100 11 

100 11 

100 " 
100 " 
100 " 
100 11 

100 " 

Geresorbeerd 
gedurende 

een half uur. 

40 cc. 
52.5 " 
64 " 65 11 

50 11 

39 11 

36 11 

27 11 

22 " 32 11 

21 11 

30.5 " 

Gflresorbeerd 
gedurende 

een half uur. 

57 cc. 
85 11 

86 11 

84 11 

55 11 

53 " 

41 " 
40 " 
50 " 
49 11 

88 " 
44 " 
48 " 

Opmerkingen. 

-

Buikholte wonltvochtig. 

Opmerkingen. 

Buikholte wonlt voch
tijr. 

Al deze proeven leeren een8te11lmig, dat, z,?olang de darm in 
nortllale o1J18tandigheden verkeert, de resorptie toeneelltl met de 
intrm'ntestinale drukki1lfJ. Wordt echter de darm abnormaal, dan 
heeft juist het tegengestelde plaat8: hoe hoog" de intràabdo1Jlinale 
drukking, des te langzamer verdwijnt het vocht uit den darm. De 
tegenstelling laat zich niet moeilijk verklaren. 

Door luclitinblazing in de abdominaalholte toch, wordt de darm
wand tegen den vloeibaren inhoud gedrukt; het gevolg hiervan is 
een krachtiger indringen der vloeistof in de resorbeerende bloedvaten 
van den wand, dus een vermeerdering van resorptie, bij verhooging 
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van intraabdominale drukking. Bevindt zich nu ook eenig vocht 
buiten op den darm, dan zal de luchtinblazing ook op dit vocht 
haar invloed doen gelden: het wordt door de intraabdominale druk
king van buiten naar binnen gedreven, voor een deel in de bloed
vaten, voor een ander deel in het darmlumen, en dit alles in des 
te grootere hoeveelheid, naarmate die drukking hooger is. 

En zoo blijkt of schijnt dan hier met de stijging der intraab
dominale drukking de resorptie in den darm af te nemen. 

Wij laten hier nog enkele proeven volgen, waarbij in een lis 
de verhooging van intraintestinale drukking geheel of gedeeltelijk 
wordt teweeggebracht door vulling van een ander deel van het 
darmkanaal, n.Lvan den dikken darm. 

In het eerste geval wordt de drukking uitsluitend verhoogd, 
door in het rectum een cylindrische caoutschouc ballon te brengen 
en deze daarna in opgeblazen toestand er in te houden. 

In het tweede geval werd eerst lucht in de buikholte geblazen, 
vervolgens de nu optredende gasdrukking bepaald en deze vermeer
derd door kunstmatige uitzetting van den dikken darm. 

Proef. 

Een darmlis van 30 cM. wordt, na op de gewone wijze te zijn 
uitgespoeld, met 100 cc. NaCI-solutie van 0.9 % gevuld. 

Er worden geresorbeerd in het eerste halfuur. .. 42 cc. 
Daarna wordt het colon descendens uitgezet door een dunnen 

caoutschouc ballon, die om een looden buisje gebonden is, dat 
aan het door den ballon omsloten uiteinde van gaatjes voorzien is. 

Er worden nu in een half uur geresorbeerd .... 48.5 cc. 
Daarna wordt de lucht uit den ballon verwijderd en de proef 

herhaald. 
De hoeveelheid vloeistof, thans geresorbeerd, is. . .. 41 cc. 
N u weer een proef met opblazing van den ballon. 
Hoeveelheid geresorbeerde vloeistof. . .. 47 cc. 

Men ziet, dat bij een vermeerderde vulling der buikholte de 
reaorptie toeneemt. 

Hoe men zich dit te verklaren heeft, zal in ; 4 nader worden 
uiteengezet. 

Bij een andere darmlis van hetzelfde dier worden de proeven 
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herhaald, doch met dit onderscheid, dat nu de intraintestinale 
drukking eerst verhoogd wordt door inblazing van lucht in de 
buikholte, en vervolgens een tweede verhooging ondergaat door 
opblazing van het colon. 

De in de buikholte geblazen lucht heeft een gemiddelde drukking 
van 8 cM. Door opblazing van het colon stijgt deze drukking tot 
11.5 cM. Met beide drukkingen worden proeven genomen. Het 
verblijf der vloeistof in de darmlis duurt, evenals bij de vonge 
proeven, 1/2 uur. 

Bij een intranbdomiuale drukking vnn 8 cM. (zonder opblnûng colon) werd geres.54 cc. 
""" " " " 11.5 cM. (met opblazing colon) " ,,60.5 
""" " " ,,8 cM. (zonder opblnzing colon)" ,,64-
""" " " " 11.5 cM. (met opblazing colon) " ,,62 

Bij afwezigheid van lucht in de buikholte en bij afwezigheid 
van een opgeblazen ballon in het colon, dus bij een kunstmatige 
intraabdominale drukking = 0, bleken geresorbeerd te worden 42 cc. 
(vergel blz. 27 m.) 

Herhaling van de vonge proeven bij een anderen hond. 

Noemen WIJ de eene darm lis a en de andere b, en vatten de 
proeven m een tabel samen. 

~ 
Geresorbeerd 

Wijze. van proefneming. in een 
half uur. 

==.====1== 

. Geen lucht in de 
Darmhs a buikholte. 

Geen opblazing vnn het colon. 
Opblazing van het colon. 
Geen opblazing van het colon. 
Opblazing van het colon. 

DnrmIis IJ 

Geen opblazing van het colon. 
Opblazing van het colon; hierdoor 

Lucht iu de buikholte, stijging van drukking tot 11 cM. 
drukking 8 cM. water. Geen opblazing van het colon. 

Opblazing van het colon; hierdoor 
stijging van drukking tot 11 cM. 

45.5 cc. 
51 " 
44 " 
49.5 " 

58 

65 
57 

6i 

" 
" 
" 

" 

Ook deze proeven leeren, dat door vergrooti11{/ van den builcinltoud 
de reaorptie atijgt. 
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111. De resorptie, wanneer de intraintestinale drukking 
o of negatief is. 

Wij ZIJn hier nog een stap verder gegaan dan bij de onderzoe
kingen over de resorptie in de buikholte, en hebben ons de vraag 
gesteld of in den darm nog resorptie plaats heeft, wanneer de 
intraintestinale drukking 0 of negatief wordt, m. a. w. gedaald 
is tot een waarde, die kleiner is dan de bloedsdrukking in de 
capillaria. 'rot het stellen van deze vraag vond ik aanleiding o. a. 
in een experiment met mijn apparaat voor homogeue membranen, 
waarbij gebleken was, dat geen vloeistof, uit de mantelruimte met 
den vloeistofstroom in de gelatine buis meegesleept wordt, wanneer de 
drukking in de mantelruimte kleiner is dan die in de gelatinebuis 1). 

Hel ligt voor de hand, dat voor de geprojecteerde proeven een 
inrichting moest worden getroffen, waardoor den darm belet werd 
saam te vallen. 

Hiertoe werden 6 evenwijdig gebogen koperdraden met het ééne 
eind gesoldeerd in een conisch toeloopend koperen buisje A en 
met het andere eind In een koperen ring B, die in een metalen 
buisje () eindigde. 

Fig. 2. 

,. ----------
, 

Dit apparaat werd in een darmlis geschoven en er in bevestigd, 
door om de beide eindstukken A en B van het apparaat, en wel 
over de rainures d en e den darm vast aan te snoeren. De rainures 
I en !I dienen voor de bevestiging van de caoutschoucbuisjes. Hiertoe 
moesten natuurlijk de beide bandjes door het aan den darm gren
zende mesenterium getrokken worden. 

De lis met apparaat bevond zieh op vasten, horÏzontalen onder
grond buiten de abdominaalholte en was zoowel tegen afkoeling 
als tegen uitdroging beschut. Om haar met vloeistof te vullen werd 
het gedeeltelijk uitstekende conische eindstuk A, van een caoutschouc
buis voorzien en deze weer van een trechter, die op willekeurige 
hoogte kon - geplaatst worden. Aan het andere uiteinde C van het 

') Kleine drukverschill6n van één of meer m.M. kunnen bÜ zulk een apparaat natuur
IÜk niet gemeten worden. 
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apparaatje werd een kort caoutschoucbuisje bevestigd; dat na de 
vulling, door een klem gesloten werd. 

Bij de vulling werd de trechter boven den darm geplaatst en de 
l.ucht nauwkeurig uit de lis verdreven. Daarna werd de klem gesloten. 

Bij alle proeven is de intraintestinale druk gemeten van af den 
ondergrond der lis tot de met inkt geteekende grens tusschen 
opening en hals van den trechter. 

Thans volgen eenige proevenreeksen , uitgevoerd bij VIer ver
schillende honden. 

Intrnintestinrue drukking, gemeten in 
cM. NaCl-oplossing vnn 0.9%, 

0 cc. 
t " 

2! " 
6t " lOt " 1 " 1 " 1 " + i " 

+ 2t " 
+ 6 1/ 

+ lOt 11 

+H 1/ 

+ 28 " 
+14 " + 5 " + 0 " + 0 " + 0 " 
+ t " 

Intrainteatinale drukking, gemeten 
cc. NaCl-oplossing van 0.9 %' 

in 

0 cc. 
I " 3 " 
5 " 
7 11 

0 11 

0 " 0 " 0 " 1 " + t " + 10 " + 7 11 

+ 5 " 1 11 

1 " 1 " 1 " + t " 

cM. NaCl-oplossing van 0.9 % 

geresorbeerd in 4 minuten. 

0 cc. 
0.3 " 
0.7 " 
1.1 " 1.8 " 0 " 0 " 0 " 0.8 " 
0.6 '/ 

1.1 1/ 

1.9 " 2.1 " 
2.9 " 2 " 0.9 " 0 " 0 " 0 " 0.4 " 

cc. NnCl-oplossing van 0.9 % 

geresorbeerd in 4 minuten. 

0 cc. 
0.4 " 0.7 " 
1 " 1.2 " -0.6 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0.8 /' 

1.7 11 

1.2 " 
1.1 1/ 

0 1/ 

0 " 0 " 
0 " 0.4 " 
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, 
Intrainlestinale drnkking, gemeten 

cc. NaCl-oplossing vnn 0.9 0 / 0 , 

in cc. NaCl-oplossing van 0.9 %' 
geresorbeerd in 4 minuten. 

5 oc. l.8 (!c. 
U 11 0 " U ." 0 11 

0 11 0 ./ 

5 11 1.4- 11 

1 " 0 11 

1 11 0 " 
1 " 0 " + 3 11 1 " + 10 " 1.9 " + 14 " 2.2 11 

+14 11 2.t 11 

+ 0 " 0 H 

+ 0 11 0 " + 5 " 1.3 11 

1 " 0 11 

1 11 0 " 

i t " 0.4 " t 11 0.5 " t " 0.4 " t " 0.5 H 

Intrainttlstinale drukking, gemeten in cc. NaCl-oplossing van 0.9 %. 
cc. NaCl-oplossing vnn 0.9 0

/ 0 , geresorbeerd in 4 minuten. 

0 cc. 0 cc. 
1 " 0.5 " 
8 " 0.9 " 5 " 1.1 " 7 " 1:8 " 

10 " 1.8 11 

0 " 0 " 0 " U " 0 11 0 " 1 " 0 " i l~t " 0.3 11 

" 0.8 " 
" 1.7 " 
" 1.2 " 1 H 0 " 1 11 0 " 1 11 0 " + t " 0.4 " + t " 0.8 " t " 0.8 11 

Het resultaat der etlJpeNlllenten laat !Jeen twijfel over. 
Wanneer de intraintestinale druk 1/2 cM. bedraagt. dan wordt. 

ItOclOel lan!Jzaal1l, toch n0!J !Jeresorbeerd. . Is echter de drukking 0 
of zwak negatief, dan 1-8 de resorptie 0 1). 

I) Het gevonden verband tnsschen intraintestinale drukking CD resorptie deed ver-
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Dit resultaat schijnt mij interessant. 
Mag toch reeds uit het feit, dat zoowel In de buikholte als in 

den dunnen darm, de resorptie toeneemt met de hydrostatische 
drukking, als een waarschijnlijkheids-argument gelden tegen de 
voorstelling van HEIDENHAIN, als zou de resorptie als een levens
proces zijn op te vatten, het feit, dat in het geheel geen resorptie 
plaats heeft wanneer de vloeistofdrukking 0 of negatief wordt, 
verhoogt de waarde van dit argument in niet geringe mate. Voegt 
men hieraan toe mijn talrijke proeven, die aantoonden, dat tot 
dusverre bij het levende dier waargenomen resorptie-verschijnselen 
kunnen nagebootst worden bij doode dieren 1), ja zelfs bij kunst
matige homogene membranen, dan bestaat er, zoolang geen nieuwe 
feiten gevonden zijn, die met mijn zuiver physische verklaring 
strijden, naar mijn inzien geen grond, het resorptieproces als een 
levensverschijnsel te beschouwen 2). 

wachten, dat bij een negatieve intraintestinale drukking vocht uit den darmwand in 
het darmluUlen zou overgaan, zichtbaar aan vermeerdering van vloeistof in het reservoir. 

Ik kon dit echter tot mijn bevreemding niet constatceren, ook niet wanneer de intrain
testinale drukking zelfs .- 8 cM. was. 

Er scheen dus ook geen noemenswaardige secretie van darmsap bij onze proeven op te 
treden. Trouwens het is bekend, dat bij mechanische prikkeling van het darmslijmvlies, 
secretie niet of nauwelijks kan worden waargenomen. 

Wij konden ook geen vochtafscheiding constateeren , nadat het toestelletje in een dl·ogen 
darmlis was gelegd, ook zelfs niet, wanneer bovendien daarin een negatieve luchtdruk
king werd teweeggebracht, die toch den ptikkel van de koperdraden tegen den darm
wand moest versterken. 

Misschien heeft alleen het inbrengen van het tocstelletje een kortstondig prikkelend 
eJfect, maar het rnstig liggende apparaatje niet meer. 

') In een onlangs verschenen opstel: "Bemerkungen und Versuche betreJfs der Resorp
tion in der Bauchhöble" (Pfiügers's Arcbiv LXII S. 631) deelt HF.IDF.NHAIN mede, dat 
hij het door mij waargenomen feit, dat isotonische, zelfs hyperisotonische v loeistoJfen, 
ook bij het doode dier, zelfs nog 24 uren na den dood uit de buikholte verdwijnen, be
vestigd heeft gevonden. 

') Ik denk er niet aan, te willen beweren, dat het leven op het resorptieproces geen 
invloed kan en zal uitoefenen. Onder physiologische en pathologische voorwaarden 
kunnen ongetwijfeld in levende membranen fijn genuanceerde veranderingen optreden, 
die op de daarin plaats hebhende physische processen een niet geringen invloed uitoefenen, 
maar waardoor die processen zelve toch niet ophouden zuiver physische processen 
te zijn. 

De arterieele bloedsdrukking wordt teweeggebracht door contractie van de linker 
kamer, dit is nit een zuiver physisch oogpunt VOOI ieder begrijpelijk; maar wanneer 
een of andere oorzaak zoodanig inwerkt op het leven der hartspier, dat deze vettig 
degenereert, dan wijzigt zich de bloedsdrukking. Doch in dit feit kan geen reden liggen, 
om het verband tnsschen hartscontractie en bloedsdrukking nn niet meer als van zuiver 
physischen aard te beschouwen. 

Deze opmerkingen gelden zoowel voor de resorptie in de buikholte als voor die in 
den darm. 

Ten slotte wil ik nog aanstippen, dat ik ten aanzien van de lymphvorming het 
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Maar de vermelde resultaten over den invloed der intraintestinale 
drukking schijnen mij niet alleen belangrijk voor de resorptie in 
het algemeen, zij openen ook een nieuw gezichtspunt voor de 
resorptie in den darm in het bijzonder. 

IV. Toepassing der gevonden feiten voor de verklaring 
der darmresorptie in het normale leven. 

Bet eek e nis van ad e m h a I i n gen per i sta I tie k. 

De in de laatste ~ beschreven feiten geven als van zelf aanleiding 
tot de vraag: hoe komt in het normale leven de voor de resorptie 
noodzakelijke intraintestinale drukking tot stand? 

En dan zijn het drie factoren, welke hier ongetwijfeld een rol 
spelen: 

10 de ademhaling; 20 de peristaltiek; 30 het gewicht der darmen. 
Bij iedere inademing toch zal het diaphragma, bij iedere uit

ademing zullen de buikspieren op de ingewanden drukken. Deze 
drukking zal zich aan alle ingewanden mededeelen, hoewel niet 
in alle richtingen in even sterke mate. Intusschen behoeft deze niet 
groot te zijn; want, woals boven gebleken is, kan bij honden een 
drnkking van 1/2 cM. reeds resorptie te voorschijn roepen. 

Ik heb eenige experimenten genomen om er een indruk van te 
krijgen. 

Hiertoe heb ik bij honden en konijntjes in het rectum, en bij 
paarden ook in de vagina, een cylindrischen, elastischen hallon inge
voerd , die gebonden was om het einde van een dunne looden 
buis. Deze buis was binnen den ballon van gaatjes voorzien, opdat 
hij, na in rectum of vagina te zijn ingebracht, kon worden opge
blazen. De drukking werd gemeten door een manometer, welke 
van ter zijde met het looden buisje in verbinding stond. Men kon 
nu duidelijk de met de ademhaling coïncideerende rijzing en daling 
aan den manometer waarnemen. 

capillairvat nog altijd als actief, 8el'emeerend orgaan blijf beschouwen i en dat is naar 
mijn meening zeer goed vereenigbaar met de voorstelling, dat hetzelfde capillair vat 
zich ten opzichte van het resorptieproces als een geheel passieve membraan gedraagt. 
Men zou zich b. v. kunnen voorstellen, dat alleen bepaalde gedeelten van de endothe. 
Üumcel secemeeren, terwijl de daartuBschen gelegen deelen dit niet doen. 

Verband. Kon. Akad. v. Wetenseb . (2< Sectie) . Dl. V DB 
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De luchtdrukking in den ballon, bij welke nog ademhalings
schommelingen worden gezien, geeft een indruk van de onderlinge 
drukking der ingewanden. 

Bij konijntjes werden nog duidelijke, ofschoon zwakke ademha
lingsschommelingen gezien, wanneer de luchtdrukking van den 
ballon, die zich in het rectum bevond, 16 cM. water bedroeg. 
Het behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat de meting niet 
geschiedde, terwijl een peristaltische beweging van het rectum 
plaats had. 

Bij een hond waren nog ademhalingsschommelingen te ZIen, 
wanneer de drukking in den ballon 21 cM. bedroeg. 

Bij uitademing bleek telkens de op den ballon uitgeoefende 
drukking een weinig af te nemen, om bij inademing weer te stijgen. 
Wanneer de hond perste bij onrustig ademen, kon de luchtdrukking 
in den ballon tot 30 mMo kwik = 40.8 cM. water opgevoerd 
worden, zonder dat de ademhalingsschommelingen in den mano
meter verdwenen. 

Bij een paard waren nog ademhalingsschommelingen waar te 
nemen,· wanneer de luchtdrukking van den ballon, die zich in de 
vagina bevond, 51 cM. water bedroeg. Misschien zouden de adem
halingsschommelingen ook nog bij een hoogere drukking in den 
ballon te zien geweest zijn, maar uit vrees voor het springen van 
den ballon werd de drukking niet hooger opgevoerd. 

De schommelingen in den manometer werden geregistreerd door 
een drijvertje, en tegelijkertijd daarboven borst- en buikademhaling. 
In de curven van het drijvertje was zoowel de drukking, welke 
het diaphragma , als de drukking, welke de buikspieren op de 
vagina uitoefenden, duidelijk te herkennen. 

Intusschen zooals gezegd is, geven deze getallen slechts een in
druk: want de drukking, welke de buikingewanden op elkander 
uitoefenen, hangt in hooge mate af van de vulling der darmen 
en is dus zeer wisselend. Daarbij arbeiden diaphragma en buik
spieren naar behoefte; ze hebben des te meer kracht uit te oefenen, 
naarmate de weerstand grooter is, die ze bij de contractie onder
vinden. 

Een paar proeven,· die ten doel hadden, direct te meten met 
welke kracht een zeer matig met vloeistof gevulde darm werd ge
drukt, werden verricht bij honden, welke 24 uren gevast hadden, 
wier darmkanaal dus ledig was. 

Tot dit doel werd een dood stuk darm, dat dus niet door 
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zelfstandige peristaltische bewegingen de meting kon bemoeilijken, 
op de dannen van een op den rug liggenden hond gelegd; het 
eene einde was gesloten, het andere einde met een open manometer 
verbonden. Door den manometer heen werd het dannstuk met een 
matige hoeveelheid keukenzoutoplossing gevuld, en dan de buik, 
om de verbindingsbuis van dann en manometer heen, nauwkeurig 
gesloten. 

De schommelingen in den manometer bedroegen ongeveer 6 cM. 
water. 

Deze proef werd, bij drie honden welke voor andere doeleinden 
hadden gediend, herhaald en de schommelingen bedroegen resp. 
10, 5, 7 cM. 

Deze getallen hebben, zooals gezegd is, slechts een relatieve 
beteekenis: zij veranderen met de vulling van het darmkanaal, met 
de diepte der ademhaling, en ze zullen ook, caeteris paribus , op 
verschillende plaatsen van het darmkanaal wel verschillend zijn. 

Intusschen geven zij een experimenteel bewijs voor de stelling, 
dat door de ademhaling telkens een drukking op de darmen 
wordt uitgeoefend. En deze drukking is groot genoeg, om alleen 
reeds een krachtigen resorptiestroom te waarborgen. 

Maar niet 8lecht8 de ademhaling, ook de peri8taltiek treedt hier 
als een nieuwe factor hij het re8Grptieproce8 te voor8chyn. 

Op iedere plaats van den dann, waar een vloeistof golf je aan
komt, zal deze zich uitzetten, maar aangezien de dannen overal 
tegen elkander aanliggen, zal de aangrenzende dann weggedrukt 
moeten worden. 

Het ligt voor de hand, dat hierdoor de intraintestinale drukking 
op die plaats een oogenblik verhoogd wordt, terwijl bij het voort
gaan der peristaltiek hetzelfde verschijnsel zich een weinig verder 
herhaalt. 

Dat ook het gewicht der darmen tot de intraintestinale drukking 
bijdraagt, behoeft geen nadere uiteenzetting. 

Uit het bovenstaande blijkt, hoe in het normale leven de voor 
de resorptie gevorderde intraintestinale drukking tot stand komt. 

Was de gegeven voorstelling juist, dan liet zich verwachten, dat 
wanneer men bij een in de buikholte gelegen darm, de normale 
intraintestinale drukking beperkte, ook de resorptie zou belemmerd zijn. 

Om nu de normale intraintestinale drukking te beperken, werd 
een toestelletje in een darmlis gelegd, dat den dann belette saam 
te vallen. 
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Het apparaatje was geconstrueerd als beschreven werd op p. 29, 
met dit onderscheid, dat hier de conus A vooraan gesloten was, 
terwijl aan B geen buisje 0 voorkwam; het ringetje B was open 
en kon met een kurkje gesloten worden. Verder had het apparaatje 
slechts een lengte van 9 cM. 

Nadat de dannlis bij d en e om het apparaatje was bevestigd 
en de lis met 10 cc. NaCI-oplossing was gevuld, werd B met een 
kurkje gesloten. 

Op de aldus ingesloten zoutoplossing nu, kon de uitwendige 
drukking (ademhaling en gewicht der omliggende darmen) slechts 
zoolang haar invloed doen gelden, totdat de darm tot op de koper
draden van het apparaatje was saamgevallen. 

Nadien kon ook de pèristaltische contractie op het binnen de 
koperdraden gelegen vochtkolommetje geen drukking meer uit
oefenen. 

Het was dus naar onze voorstelling te verwachten, dat dit vocht
kolommetje zou achterblijven; misschien nog wat minder dan dit 
vochtkolommetje , omdat de middellijn der dwarse doorsnede van 
het kolommetje wellicht een weinig meer bedroeg dan het minimum 
van drukhoogte, waarbij nog resorptie in het laagste deel van de 
lis plaats had. 

Naast genoemde lis, doch 3 cM. er van verwijderd, werd een 
andere lis van gelijke lengte voorzien van 10 cM. der NaCl-oplos
sing. Hier echter werd geen apparaatje gebezigd. En wat bleek nu, 

. nadat de 2 lissen een half uur in de gesloten buikholte hadden 
vertoefd? Dat de eerste darmlis nog bevatte 5 cc. vloeistof, de 
tweede daarentegen geen spoor. Deze lis was droog. 

De proef werd bij i3 honden herhaald, op volkomen gelijke wijze. 
Steeds bleek, dat na een half uur de lissen, waarin geen appa
raatje had vertoefd, volkomen ledig waren, terwijl de andere lissen 
resp. nog bevatten 6, 4.5 en 5 cc. 

Résumé en Besluit. 

De voorgaande onderzoekingen hebben in hoofdzaak tot de vol
gende resultaten geleid: 

1. .Door verltOo!Jin!J der intraintestinale drulclciUfl wordt de resorptie 
van vloeistojlen 1:n het darm!.:a1zaal hevorderd. 

Dit geschiedt niet alleen, doordien de darm zich bij verhooging 
van de intraintestinale drukking ontplooit en dus aan de te resor-
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beeren vloeistof een vergroote oppervlakte aanbiedt, (Leubuscher) 
maar ook en hoofdzakelijk, doordien · bij verhooging van drukking 
de overgang van vocht in de capillaria bevorderd wordt. 

Immers, wanneer men de uitzetting van den darm tegengaat, 
door de lis in een vaste, gebogen buis te leggen, dan heeft het 
verschijnsel toch plaats. Evenzeer is dit het geval, wanneer men 
een darmlis met vloeistof vult en de intraintestinale drukking ver
hoogt, door lucht in de gesloten buikholte te blazen, of het colon 
door middel van een ballon uit te zetten. 

2. Het sub 1 bedoelde feit (vermeerdering van resorptie bij 
verhooging der intraintestinale drukking), gevonden naar aanleiding 
van proeven met kunstmatige homogene membranen en met de 
daarbij verkregen resultaten in overeenstemming, bevestigt de door 
mij gegeven voorstelling, dat de resorptie volgens een zuiver phy
sisch mechanisme tot : stand komt, en kan op zich zelf als een waar
schijnlijkheidsargument gelden tegen de opvatting van HOPPE-SEYLER 

en HEIDENHAIN, als zou de resorptie in den darm als een levens
proces moeten beschouwd worden. 

3. Laat men de intrainte8tinale drulelcing dalen tot 0 of tot een 
negatieve waarde, dan houdt de re80rptie in den darm op. 

Dit verschijnsel heeft een tweeledige beteekenis: 
1 ° vormt het een krachtigen steun voor de zuiver mechanische 

opvatting van de resorptie in het algemeen; 
2° werpt het een nieuw licht op het resorptieproces in het darm

kanaal in het bijzonder. 
Al dadelijk dringt zich n.l. de vraag op, op welke wijze dan in 

het normale leven de voor de resorptie noodzakelijke intraintestinale 
drukking tot stand komt. En dan zijn het drie factoren, welke 
ongetwijfeld daarbij een rol spelen: 1 ° de ademhaling; 2° de peris
taltische beweging; 3° het gewicht van het darmkanaal. 

Elimineert men de werlcing dezer drie factoren, door in een darm
liB een apparaatje te brengen, dat het 8amenvallen belet en dat dUB 
oole de drvlelcing draa!Jt, wellee in de buile/rolte op de intrainte8tinale 
vloei8tof wordt uitgeoefend, dan blijft de re80rptie beperlet. 

Vatten wij ten slotte met een enkel woord samen, hoe WIJ ons 
de resorptie van vloeistoffen in het darmkanaal voorstellen. 

Al spoedig wordt door moleculaire imbibitie een deel der vloeistof 
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opgenomen in de tusschen de epitheliumcellen gelegen kitsubstantie, 
of ook in de cellen zelve; vervolgens zet die vloeistof door capil
laire imbibitie haar weg door de bindweefselspleten der mucosa. 
voort en wordt voor een klein gedeelte met den lymphstroom mee
gevoerd. Grootendeels echter wordt ze door moleculaire imbibitie 
in de kitsubstantie van het capillair-endothelium of ook in de cellen 
zelve opgenomen, om door capillaire imbibitie in de haarvaten over 
te gaan. 

N u is het imbibeerend vermogen der weefsels beperkt; een be
paald volume weefsel kan slechts een beperkte hoeveelheid vloeistof 
opnemen, en na eenigen tijd zou een maximale zwelling van het 
slijmvlies bereikt zijn en de imbibitie ophouden, indien niet de in 
de bloedcapillaria getreden vloeistof met den bloedstroom werd 
afgevoerd. 

Bij den overgang nu van vocht in de capillaria zijn behalve de 
imbibitie nog twee andere factoren werkzaam: 

10 een kracht, die de vloeistof . uit de weefselspleten met den 
capillairen bloedstroom meesleurt, en die groeit met de stroom
snelheid van het bloed; 

20 . de intraintestinale drukking. 
Van deze beide factoren heeft de intraintestinale drukking een 

overheerschende beteekenis. Niet alleen toch brengt een verhooging 
dier drukking een aanzienlijke vermeerdering van resorptie teweeg, 
maar de grootte der intraintestinale drukking is voor het al of niet 
tot stand komen der resorptie zelfs beslissend. Immers, laat men 
haar kunstmatig beneden een zekere waarde dalen, dan houdt de 
resorptiestroom op. 

Bij de honden, die ik onderzocht, is die waarde gelegen tusschen 
een drukking van 0 en 1/2 cM. NaCI-oplossing. In het normale 
leven komt echter zulk een lage intraintestinale drukking niet voor. 
In de eerste plaats toch, ondervinden bij iedere ademhaling de 
ingewanden een drukking van diaphra.gma en buikspieren, die reeds 
veel grooter is dan 1/2 cM., en in de tweede plaats oefenen de 
ingewanden door hun eigen gewicht een drukking op elkander uit, 
die bij de peristaltische beweging telkens nog plaatselijk verhoogd 
wordt. 

Het is bij deze voorstelling gemakkelijk in te zien, dat de intra
intestinale drukking, waarbij de resorptiestroom ophoudt, gelegen 
moet zijn beneden de bloedsdrukking in de capillaria. 

Hoever zij daaronder ligt, hangt af van de kracht, welke de 
imbibitie en de meesleurende werking van den bloedstroom ver
tegenwoordigen. 
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Wanneer men de hier gegeven opvatting omtrent het resorptie
proces tot andere organen wil uitstrekken, zal men soms stuiten 
op het bezwaar, dat de hydrostatische drukking, welke de te resor
beeren vloeistoflaag vertegenwoordigt, zoo gering is, dat zij nauwe
lijks in aanmerking kan komen. Men denke b. v. aan wondvlakten , 
welke in staat zijn, uiterst dunne vloeistoflaagjes te resorbeeren. 
Men houde dan echter in het oog, dat zulk een vloeistoflaagje met 
het daaronder liggende weefselvocht een continueele laag vormt van 
een hoogte, die de voor resorptie gevorderde drukking ruimschoots 
vertegenwoordigt. Voor de resorptie komen dan alleen in aanmer
king die capillaria , welke op voldoenden hoogte-afstand van de te 
resorbeeren laag zijn gelegen. 
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