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HOOFDST K VIII. 

SAl\:IENVATTING. 

Op grond van de in dit proefsehrift medegedeelde feiten kom ik 
uiteindelijk tot de volgende hypothese omtrent het meehanisme 
van het uitlopen cler traeheolen: 

10. ZlIurstofgebrek veroorzaakt een lage reeloxpoten tiaaI; de 
zwavelbrug clel' eiwitmoleelllen wordt gereclueeercl; de eel krijgt 
behoefte aan meer hydratatiewater en traeht dit uit de omgeving 
tot zich te trekken, waardoor het eelvolume toeneemt. In fig. 14 
wordt clit voorgesteld door het langel' worden van cle spiraalveer; 
deze spiraalveer heeft elus a. h.w. twee spanningloze toestanclen: 
bij lage recloxpotentiaal is zijn lengte groter dan bij hoge reelox
potentiaal. Fig. 14 A stelt de toestand van cle eel bij aanwezigheicl 
van zuurstof voor; de eel heeH een bepaalel volume. Fig. 14B stelt 
de toestancl van de eel bij 02-gebrek voor; de windingen van de veer 
zijn op grotere afstanel van elkaar gekomen, of m.a.w. de eelstrue
tuur is op zodanige wijze verandercl, dat het eelvolllme groter is clan 
tevoren. 

20. Ret benocligde hydratatiewater wordt onttrokken aan die 
plaats, die het gemakkelijkst water afstaat. Bij een normaal pre
paraat is dit het lumen cler aangrenzende traeheolen, die dus bij 
02-gebrek met lucht gevulcI worden (uitlopen). 

30. Ret uitlopen blijft aehterwege, indien cle eellangs een andere 
weg (b.v. uit de Ringer) gemakkelijker water kan krijgen clan uit het 
(eapillair een weinig tegenwerkencle) traeheolenlumen. Dit is het 
geval, als wanel a permeabel worclt voor ionen. In fig. 14 C is de 
permeabiliteit voorgesteld door kraan K, die in verbinding staat 
met een waterreservoir. 'Vanneer de kraan openstaat, kan de eel 
het benodigde hydratatiewater betrekken uit het reservoir; wanneer 
wand a permeabel gemaakt wordt voor ionen (b. v. cloor K, 
saponine, langdurig zuurstofgebrek enz.), zuBen de traeheolen 
ondanks zuurstofgebrek niet uitlopen. 
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FIG UC R 14. 

De spiraal st elt de structuur van het cytoplasma VOO[', waarvan aangenomen 
wordt , dat ze zich verze t tegen volumeverandering. a. buitenwand van de 
darmcel. c. permeabele scheidingswand tussell tra cheo le en darmcel. m. meniscus. 

Fig. 14 A (tracheo len t eruggelopen bij aanwez ighe icL van zuurstof). De 
spiraal veer bevindt zich in de oxydaties ta nd; de tracheole is met vloeistof 
gevuld . 

Fig. 14 B (tracheolen uitgelopen door 02-gebrek ). De spiraalveer bevindt 
zich in de redu ctiestand; de cel heeft de trach eo lenvloeistoI opgenomen, en de 
tracheole is dus met lucht gevuld. 

Fig. 14 C (tracheolen terllggelopen ouclanks 02-gebrek. De eel is wei gezwoll en, 
doch niet ten kostc va n de tracheolen vloeisto f: door de permeabiliteit van cI e 
bllitenwand voor ionen is de zwelling t ot stand gekomen door opname va n 
Ringer). KraaJ1 k is geopend (door inwerkillg van K , sapo nine, narcotica, 
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COt etc . is de buitenwa ud pcrl11cahcl g-c\\'orden); hoewel de spiraalvcer zich 
ill d e reductiesta nd bevinclt , i.s de t racheo le toc h gev nld me t vloeistof. 

Fig 14 D (tracheolcn nitgelopen onda llks de aa nwez ig heid vau Zlllll'stof; 
"osmotisch nitlopen " ). Door osmo tischc wa tel"Outtreld,ing- (2. 5 Hinger) is de 
clal'm cel klcinCl" gewo nlen; d e spiraa lveer is daa rdoor st erker sa mellgct!rukt 
dan met zijn oxvdaties tand ()\'l~rcenkomt ; d e cl'1 trac ht zidl te vcrg-mte n; 
d e trach l'o le is mct Ili cht ge \'ldd . Allcen in dit geval is ele spira a lvee r gespanllcn 
(wcrkelijkc lengt e gerin ger d an met ell' ox ydatiestand, die d oor cen ve rticalc 
s treep is a a llgegeven, overeenkomt). 

Fig . 14 E (tracheolen \\'eer teruggelopen ; het oSl1loti.sch lIitlopen in 2 .5 
Hinger duurt slcchts 20 i1 25 minuten ). De spa nniug in de spima lveer (fig. 14 D ) 
Iweft na en ige tijd, als de pcrmeabiliteit voor iOllc ll door 2.5 Hinger grout 
gcnoeg is gc\vorden, cen iangzClll1C opn an1e va n l{in ger te n gevolgc, ,vaanloor 
de eel zijll voo r aero be voorwaa rden norma le afme tinge n herkrij g t ; tcnslotte 
hcbben ell' capillairc krachtcn in el l' t rac hcolC' wet'r cell " terug lopcn " tcngC'u )lge . 

The ~piral spr ing represen ts the structure of the cytoplasm which is supposccl 
to o ffer resis ta nce against a cha nge of volume. a . ou tcr wall of the intes tin e. 
c. permeablc wall o f parti tio n betweell tracheole a nd intestin a l cell. m. me nisc us . 

Fig. 14 .~ (tracheoles fill ed with fluid in the prese nce o f oxyge n). T he spiral 
spring is in a position correspo nding wi t h a high redox pote11tia l. 

Fig. 14 B (traeheoles wi.th extended a ir columns t hroug h wall t o f ox ygen ). 
The spira l spring is in a position corresponding \yith a low redox potenti.a l. 
The cell has absorbed the tracheal fluid and consequen t ly the trachcoles a rc 
filled with a ir . 

l<·ig . 14 C (tracheoles filled wit h fl1lid notwithstanding want of ox ygen; 
instead o f tracheal fl uid the cell has ta ken up Ringer thro ugh the permeable 
o uter wa ll a ). Tap ( is o ff (throug h the actio n of K, saponine, narco tics, 
CO2 e tc . the o uter wa ll has become permea ble); altho ugh t he spira l spring is 
in a position corresponcling with a low redox pote ntial , t he tracheole is filled 
wi th liq uid. 

Fig. 14 D (trachcoles filled with air notwithst a nding the presence of oxygen; 
"os1l1otica l extension of the a ir eolnmns" ). By the osmo tical withdra wal of 
water (2. 5 Ringer) the cell ha~ become smaller; the spira l spring is mure com
pressed than corresponds with its length uncler aerobic conditio ns ; the cell 
tends t o in crease its volume. In this case only the spiral spring is under t ensio n 
(real len gth sma ller tha n corresponds with its aerobic leng th , which is represeu
t ed by a vertical line). 

Fig. 14 E (tracheoles filled with fluid agai n; duration o f the osmotical 
extension of the a ir columns in 2. 5 Ringer 20- 25 minutes) . The t ens ion of the 
spiral spring (fig. 14 D) causes, when the permeahility for ion s has s ufficie n tly 
increased, a s low uptake o f Hinger and consequ ently the ce ll rega ins its initial 
dimensio ns correspondin g with its s ize unde r aerobic conditio ns; fin a ll y the 
ca pillary forces in de t racheules ca use a withdrawa l of the air columns. 
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4°. Door sterke osmotische wateronttrekking kan tijdeZ-ijk uit
lopen tewecggebracht worden (fig. 14D). H et celvolume is nu dOOl 

s terke wateronttrekking kleiner geworclen clan met de celstructuur 
onder aerobe voorwaarden ovcreenkomt; het gevolg is, dat cle cel zich 
door vloeistofopname tracht te vergroten. Dit is indcrclaad mogelijk, 
doordat in he t hypertonische milieu de permeabiliteit voor ionen 
steJ"k is toegenomen; zo is het te bcgrijpen, d a t de cel haar oor
spronkclij k volume na 20 a25 min. heeft teruggekregen. De trache
olen kunn cn zich clan weer capillair met vloeistof vllllen en lopen 
elus terug (fig. 14 E). 

5°. Stoffen , die ele oxydatie bevorde ren (cle vitaminen B1 , B2 en C; 
fllmaarzuur en barnsteenzllur in geri nge concentratie) remmen he t 
uitlopen. 

6°. Stoffen, die cle oxydatie verhinderen (CO, H2S, cysteine) 
bevorderen het uitlopen. - Dat KCN deze werking niet vertoont, 
komt cloorda t deze stof wand a permeabel maakt voor ionen. 

70. Stoffen, die de reductie belemmeren (monojoodazij nzuur , 
na t rillmfiuoride, phloridzine) remmen het uitlopen. 

9°. Stoffcn, die het P asteureifect remmen (ae thylisocyanide, 
glutathion, Na-maleaat) bevorderen het uitlopen. 

9°. S toffen , die waa rschijnlijk de reductie bevorderen (inter
med iaire stofwisselingsproducten zoals glucose, lactaat, pyro
druivenzuur enz. , verder extracten van Phylloclromia-darm, kikker
spier, kikkerIever en gist), bevorderen het uitlopen. 

Aile proeven werden uitgevoerd in het Zoologisch Laboratorium 
cler Rijksuniversiteit t e Groningen. 

Allereerst wens ik op deze plaats PROF. DR E. H. HAZELHOFF 
mijn hartelijke clank te betuigen voor de grote belangstelling en de 
waarelevolle kriti ek in het verIoop van mijn onderzoek en bij het 
opstellen van dit proefschrift. Ook PROF. DR R. BRINIOIA~ dank 
ik vriendelijk voor de bereid\villigheid, waarmee hij critiek op mijn 
werk heeft willen uitoefenen. Ten slotte dank ik DR H. R. S. V. D . 

VEE)! hartelijk voor de vertaling der samenvatting in het E ngels. 
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