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HOOFDSTUK VII. 

SAMENVATTING. 

In het kort samengevat, leidde mijn onderzoek tot de volgende 

resultalen cn conc lusies: 

J. Er wordl eell met hod e beschrevell, door middel waarvan bij' 

verschLllende diersoorten uit de buikholte gemakkelijk en bij /ier

haling een groote hoeveelheid leucocyten kan !Vorden verkregen. 

11. Aangaande de P HAG 0 C Y T 0 S E : 

III de eerste plaats bleek de vroeger gevondell invloed van 

Chi 0 r 0 f o r 111 op de phagocytose vall kool ill Nael 0.9 ook ill 

het milieu serum van kracht te zij'll, z ij het oak in andere concen

tratieverlwudingen, bcrustend op dc binding van chlorojorm lIan 
de col/oide serumstoffen. 

Daarentegen bleek, dat de evelleens vroeger gevonden bevorderende 

werking van stollen als N a - pro p ion a atop de phagocylose 

alleell voorkomt in het milieu NaCl 0.9 ell bij gebruik van kool 
als object van phagocytose. Zoolvel door verandering vall het 

milieu (serum oj een serumverdunJling), als door verandering vall 

het object vall phagocytose (amylum ill plaats vall kool) werd het 
effect van toevoeging van Na-propionaat geheel te fliet gedaan. 

Wei gelukte het ill dit opzicht amylum de eigellschappen vall kool 
te gevcll, door he! voor te behandelefl met scrum. 

Hiertegenover bleek de werkillg vall de toevoeging van CaCl~ 

aall verschillelld fIIilieu (serumhoudend en serumvrij), bij'vcrsclzillende 

diersoorten 
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diersoorten en voor verscllillend object van pllagocytose (koo/ en 
amylum) steeds sterk bevorderelld te Z ijll voor de phagocytose. 

Bij hel onderzoeken van de mate, waarill vcrsc/li//ende coil 0 ide 

en n i etc 0 II 0 ide s e r llm s t 0 f fen a/s /actoren voor de pllago
cytose van amy/um van inv/oed zijn, bleek resp. bij "c x slid a at o' 

Jell co C Y ten" (konijn) en bij lOb I 0 e die u C 0 C Y ten" (paard, 
varken) het effect niet a/tijd hetzel/de. Wei lJIcrd in a//e geva//en 
constant gevonden , dat van a/ de uiflvendige inv/oeden op het 

phagocytoscproces de serumcolloiden een ovenvegende rot :;pe/en. 
Van de "anorganische" /actoren Hlas de inv/oed van Ca-ionen, 
zooa/s gezegd, constant aantoonbaar, maar ill wisse/enden graad. 
In enke/e geval/en, n.l. bij ex:;udaat-/eucocyten in een bepaa/d 
stadium, kon in col/oid-vrij milieu door Ca-toevoeging een lIagenoeg 
maxima/e phagocytose worden )Jerkregen. Hier leek de Ca-inv/oed 
tot op zekere hoogte evenredig met de vitaliteit der ex:;udaat
/eurocyten. Bij direct lIit het b/oed a/komstige /eucocyten (paard) 
was ecMer de Ca-werking sleed:; vee/ minder duideliik. Het sterkst 

kwam zij tot lIiting ill hypisotonisch milieu. 
Grout bleek de inv/oed vall het aanta/ H-i 0 n c n in de v/oeisto/, 

voora/ a/s de v/oeistol col/oiden bevatte; in dit /aatste geva/ was het 
optimum voor phagocytose duide/ijk meer naar den a/ka/ischen kant 

verschoven dan in col/oidvrij milieu. 
Van andere ionen (K, HC( 1) lJIas geell duide/ijke illv/oed op de 

phagocytose rnerkbaar. 
De tota/e inv/oed van a/ !Ie niet col/oide /actoren werd aan 

LI I t r a f i I t r a a t bestlldeerd ; hier b/eek de groote a/ltanke/ijkheid 
van de phagocytose van het aantai H-ionen, waar)Jan de schommc/ing 
werd verkregen door wissclende CO~-spanning. Bij gunstige con

centratieverhoudingell del' H-iollcll, overecnkolflende met een Ilagenoeg 
neutra/e reactie, b/eek in ultratiltraat ill ve/e geva//en een aallmer
ke/ijke p/1llgocytose moge/ijk, ecMer steeds duide/ijk lager, dall door 
toevoegillg vall serum aan een millder physi%gisch milieu (NaC/ 0.9) 

kall wordell verkregen; soms ook was de gllnstige inv/oed )Jail het 
ultra/iltraal, verge/eken met NaC! 0.9, s/echts onbeduidend (paard). 



j 
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Over het algemeell bleek de p/zagocytose zeer grillig, zonder 
vaste regels, te verloopen; dit is in overeellstemming met de lIoor

stelling, die RHUMBLER geejt van de lIoonvaarden, waaronder phago
cytose tot stand kan komcn; de zeer ingewikkelde verhoudingen, 

welke /zierbij van invloed kllnnen zijn, maken, dat een invloed op 

de phagocytose in veIl' gevallen als het ware blli/en de phagocy
teerende cel zelj omgaat, ell in geen geval mag worden beschoullld 
als een maatstaf ]loor den toestand, waarin de cel verkeert. 

Van het laalste is aileen tot op zekere /wogte sprake, als we de 
p/wgocytose nagaall in een s tan d a a rd· III iii e LI, waarin nor

TlI ale Ie l/CO cy ten constant p/wgocyleeren; dit is het geval voor de 
phagocytose van ([mylulll in verdllnningen van serum !fIet Nael 0.9 

van /liet te geringe concentratie; in dit milieu phagocyteerden 
levende leucocyten van verschillende dieren constant zeer stcrk ; 

llitblijvcn dcr phagocytose in £lit milicll, zooals bv. na be/zandeling 

met sterk verdundc sllblilllaaloplossingen. is bewijzend voor !let 
ajstervcn der leucocyten Op deze lvijze kon ik aantoonen, dat ICllCO
cylen in verschillend milieu verschillend snel ajsterven. Aan den 

anderen kant bleek niet onder aile omstandigheden bij gestonJcn, 
oj in elk geval ajstervende leucocyten aile phagocytose verdwenen; 

o.a. na chi 0 r 0 for III be 11 a nd eli J1 g bleek het vermogen tot 
phagocytose onverminderd aanwe;:ig, tenvijl toch op grond van (lndere 

verschijnselell de /ellcocyten op zljn minst genomen op den rand van 
afsterven stonden. De eel schijllt dllS somlijds in een bepaalde 

phase van het ajstervingsproces zijn vermogen tot phagocytose te 
behoudell , wat op grond vall de opvatting, dat de phagocytose is 

een rcsll/tante van kracllten, ook te verwachten is. 

III. Wal betreft de AM 0 E B 0 [0 E BE \V E GEL lJ K [I E I D : 

De amoeboide bewege/ijkheid werd onderzocht ill verscf1illende 

vloeistofjen, door de op een zeker oogenblik aallwezige uit/oopers 
tnomentaan te jixeeren met OStnillmzullr, ell dan microscopisc/z te 
onderzoeken. Op deze lVUze komt het vermogel1 der eel, zijn vorm 
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te veranderen, zuiverder tot lIitdrukking, dan door bijv. de voort
belllegillg ovel een onderlaag na te gaan. 

Het vermogell, pseudopodien lIit te zendCII, bleek met de phago
cytose geen verballd te hOlldell ; in vele gevallen [[ingen beide 
absoluut niet samell. 

Wei bestond die samellhang, voor zoover betre!t de invloed van 
de t e m per a t U U r. Zoowel lIet vormen van pseudopodien als de 
phagocytose waren eerst mogelijk van aj een temperatllllr van 
16,0 C. naar boven .. vanaj eell temperatllllr van 25° C. was geen 
dllidelijke verste/king meer merkbaar. 

De amoeboide bewegelijkheid wordt niet merkbaar beifll'/oed door 
het object van phagocytose, maar wei zeer sterk door het milieu, 
evefllvel meestal in anderen zin dan de phagocytose. 

Zeer sterk bevorderlijk voor de pseudopodiellvorming bleek de 

aanwezigheid van coil 0 ide n in het milieu; hierbij is geell sprake 
van een specijieke werking van serumcolloiden, daar bijv een oplos
sing van g LI m m i a r a b i cum hetzeljde effect heejt. Ook in oplos
singen, vrij van colloiden, is ecllter onder bepaalde omstandigheden 
sterke pseudopodienvorming mogelijk, het duidelijkst in LI I t r a f i I

t r a a t. In tegenstelling met hetgeen we voor de phagocytose zagen, 

spelen hierbij de Ca-ionen geen duidelijke rol, weI daarentegen de H CO:)

ionen. Van zeer veel gelllicht is steeds een bepaalde concelltratie der 
H - ion en in Ilet milieu; deze kan even weI in eell colloidhOlldende 
vloeistoj lager Zijll dan bij ajwezigheid van colloiden; een iets te 
groot aantal H-ionen hejt ecllter steeds de amoeboide beweging op. 

Omtrent de gerichte amoeboide bewegelijkheid, die we em i g rat i e 

noemen , leerden mijne proeven , dat aile, ook physiologische vloei
stoffen, in de buik/IOUe gebracht, in ongeveer dezeljde intensiteit 
emigratie bewerkerz. Het komt mij waarschijnlijk voor, dat hier een 
potentiaalverschil met Ilet bloed van groote beteekenis is. 

IV. Wat betreftde STOFWISSELINGSVERSCHIJNSELEN 

in de witte bloedlichaampjes, bleek het volgende: 
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il. Er wordt eC/!e III i c r 0-111 e tho d e beschreven, waarmee het 
het g/ycogecngeIJalte in k/eine ftoevl!e/lJeden /eucocyten kan worden 

bepaa/d. 

b. Het g I Y cog e eng e h a I t c staat duide/ijk onder inv/oed 

van hef milieu. In verscIJil/e/lde milieu's (ultraji/traat, NaC/ 0.9, 

lIerdund semm) permindcrt in vitro flet g/ycogeengeha/tc, grootendeels 

tcngcvo/ge van cytolysl!; verschillende illv/oeden, lvclke cyto/yse 
tegengaan (verhoogde zuurgraad, Na-citraal) IlOuden tot op 

zeleere hoogte de vermindering van het g/ycogeen tegen. Ajgezien 

van deze eytu/yse worelt het /{/ycogeen zeer //loei/ijk aan de ce/ in 

/evenden, zoowei a/s in ge/ixeerden foesfand, onttrokken. 

Onder den inllioed van b/oedserum verandert zeer zeker het 

g/ycogeengeha/te, en oogcnschijll/ijk door inwendige ce/processen, 

in elk geva/ /liet onder inv/oed van cytolysis Deze verandering onder 

illv/oed van serum is qua/itatiej en ql/antitatiej niet a/lijd deze/jde. 

Tell slotte /(IM het meer dan lVaarscIJijn/ijk, dat het g/yeogeen 

onder norma/e o/llstandigheid reeds in de /ellcocyten ill het b/oed 

aanwezig is en niet eerst onder dell inv/oed vall het emigreeren 

lVorc/t gevormd. De microscopiscfle j 0 diu III rea c tie in exsudaat

/eucoeyten, die bekelld staat a/s "jodophilie," kan daardoor wordell 

verk/aard, dut in het b/oed het g/yeogcen zoodanig is v()stge/egd, 
dat flet met joc/ium niet reageert, in de geemigreerde /eueocyten 

daarenfegen mam/est wordt. Er is voor/oopig geen reden am er 

aan te twijfe/en , dat de jodophilie der /elleocytell werke/ijk op de 

aalllvezigheid lIan g/ycogeen bemst. Zij is even we/ 1I00r zoovee/ 
uit/eggingen vatbaar, dat Zlj nooif kall gebruikf wordell a/s maaf

staj voor flet g/ycogeengeha/ie der eellen. Het ontbreken van de 

jodophilie in de mononuc!eaire weejse/cellen maakt het moge/ijk, 

in fief exslldaat direct de geemigreerde en de weejse/e/emen/en Ie 
onderscfleiden. 

!-let verband tl/ssc!len g/ycogeellvermeerd.ering (oj liever Ilet manijest 

worden er van door midde/ van de jodiumreactie) en ce/degelleratie 
is vQor/oopig lIiet uifgel7laakt. Wet scllijnt lIet g/ycogeellproces zich 
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ill de eel aj te spelen, niet beinvloed door het koolhydraatgehalte 

van de omgevende vloeistoj. 

c. Ook red 1I C tie w e r k i 11 g e 11 in de leucocyten bleken zeer 

duidelijk beinvloed te lvorden door het milieu. In ultrajiltraat, dat 
ook de pseudopodienvorming begunstigde, was deze reductiewerking 

zeer sterk. Dit pleit 1I00r de opvatting, dat de pseudopodienvonning 
beheerscht wordt door intraeellulaire stojlVisselingsproeessen onder 

invloed van de omgeving. 

v. Wat betrejt den LEV ENS D U U R der witte bloedlichaampjes 

in verschillend miliell, bleek, dat blliten het lichaam de serumcolloiden 
eell duidelij"k cOllserveerende werking lliloejellen, welke niet op de

zeljde wijze onder invloed van andere colloiden lVordt gevonden. 
Uit proeven in vivo bleek verder, dat de gegranulecrde eellen buiten 

hUll natLlurlijke milieu, het bloed, in de buik/zolte sleclzts zeer korten 

tijd kunnen blijven bestaal/. Ze ondergaan daarbij dezeljde veran
deringen, die we buiten het lichaam snel il/ NaCI 0.9 en andere 
vloeistojjen zagen optreden. Ze zijn niet meer in staat, opgenomen 
stojjen (amylum en lIet) verder te veranderen . Dit laatste vermogen 

hebben, ten minste 1I00r zoover het lIet betrejt, lVel de normale 

weejselcellen, welke de celresten der gegranuleerde cellen in z ich 

opnemcn, en welke buiten het bloed hun normaal milieu vinden. De 
degeneratie der gegral/uleerde eellell kan blijkens phagocytoseproeven 
ollder den inilloed van onverdund blocdserum bl} 37° C. teruggaan. 

VI. Ten slotte lVordt de meening uitgesproken, dat ook normaal 
in het bloed de lymphocyten ill gegranuleerde eellen kUllllell over

gaan, ell in overeenstemmillg daarmee eell schema omtrellt den 
krillgloop der leucocytell olltworpell; Izierbij wordt de ollderstelling 

uitgesprokell, dat ook normaal een sterke emigratie van gegrall/l
leerde cellell uit /let bloed moet plaats vinden, welke de voortdurellde 

toel/ame van het aantal door toestroomen van nieullie eellen com

penseert. 
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TOELlCHTING 81J DE MICROPHOTOGRAPHIEEN. 

Aile photo 's hebben betrekking op leucocyten (en roode bloed
lichaampjes) van paardenbloeel. De overeenkoIllstige zijn steeds aan 
een en dezelfde proef ontlecnd. Het amylum is, voor zoover aan
wezig, met Joelium gekleurd. 

Plaat 1. 	 lnvloed van toevoeging van CaCl ~ aan het milieu op de 
phagocytose. Oneler den invloed van ele geringe hoeveel
heiel serum geringe pseudopodienvorming. 
Vergrooting: Zeiss, Oc. 2, Obj. E. 

A. 	 Phagocytose van amylum in NaCI 0.9 "':'" serum 2 I) ". Phagocytose 

na 30 min.: 3.5 0 '(1 . 

B. 	 Phagocytose van amylum in NaCI 0.9 ...:... serum 2 0 0 ~ CaCI" 0.05. 

Phagocvtose na 30 min.: 38 " '". 

Plaat 2. lnvloed van het inactiveeren van serum op phagocytose en 
pseudopodienvorming. 


Vergrooting: Zeiss, Oc. 2, Obj. D. 

A. 	 Phagocytose van amylulli in NaCl 0.9 "':- serum 5 " '" (normaal). 

Phagocytose in 10 min. 42 (I n. 

B. 	 Phagocytose van amylum in NaCI 0.9 ·, serum 5 l1,o (geinac ti 

veerd). Phagocytose in 10 min. 0 "/1). 

Plaat 3 en 4. Pseudopodienvorming en phagocytose van amylum 
onder invloed van seruI11colloiden. 
Plaat 3: vergrooting: Zeiss, Oc. 2, Obj. D. 
Plaat 4: vergrooting: Zeiss, Oc. 2, Obj. F. 

A. 	 Milieu: NaC109. N<l 10 minuten geringe phagocytose, nagenoeg 

geen pseudopodienvorming. 

B. 	 j\t\ilieu: ]\iaCl 0.9 + serum 6 0 
' (1 . Sterke ph<lgocytose, en sterkc 

pseudopod ienvo rm ing. 

Plaat 	5. lnvloed van NaCl 0.9 en van ultrafiltraat op de pseudo

podienvorI11ing. 
A. 	 Paardenleucocyten in ]\iaCI 0.9: Geen pscudopodien. 

B. 	 Paardenlellcocyten in ultrafiltraat: sterke pseudopodienvorming. 
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