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HOOFSTUK IX. 

KONKLUSIE. 

Uit die in hierdie proefskrif beskrewe proewe blyk dit, 
dat die injeksie van kalksoute in die veneuse bloedbaan 
op verskillende wyse die toestand van die oogvogte veI'
ander. 

In die eerste tyd na die injeksie tree daar 'n verho
ging van die intraoculaire druk op, wat ongeveer twinti,lf 
minute duur om plaas te maak vir 'n daling van hierdie 
druk, benede die normale, wat van veel langer duur is, 
en wat ek kon vervolg tot minstens ses uur na die injek
sie. Dit het waarskynlik nog veel langer geduur. 

Die aanvanklike verhoging van die druk sou op ver
skillende maniere kan verklaar word, In die eerste plek 
sou 'n mens kan denk dat afdigting van die afvoer wee, 
dus van die veneuse canalis Schlemmii of misskien van 
die iris vene tot belemmering van die afvoer en daar
deur tot hoer druk sou kan voer. Maar dit het in my 
proewe nie geblyk nie, weI het geblyk dat daar ver
meerdering van afskeiding van die oogvogte gedurende 
ongeveer twintig minute plaas gevind het. 

Hierdie vermeerdering van die afskeiding moet op die 
een of ander wyse in verband staan met die toestand 
van die bloedvate. Die eenvoudigste veronderstelling die 
'n mens omtrent hierdie verband sou kan maak, is dat 
die algemene perifere bloedsdruk sou gestyg het en daar
mee die druk van die bloedvate van die oog waardeur 
die druk onder welke die oogvog uit die bloed word 
afgefiltreer, (soals die mees mod erne opvatting lui), sou 
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styg en die hoeveelheid van die oogvog sou toeneem. 
Maar dit het ook nie in my proewe geblyk nie, want die 
bloedsdruk het in die selfde tyd nie gestyg nie, afgesien 
van die klein oomblikkie in die begin van die injeksie, 
wanneer die konyn hom saam getrek het. 

Daar moet dus 'n invloed van die calciumsoute op die 
~ogvate self gesoek word, wat die oogvate of wyer maak, 
of hulle wand meer deurlaatbaar maak. 

Dit is nie maklik om daarvoor 'n verklarinO' te vind 
nie. WeI is verskillende werkinge van calciu~ op die 
vaatwand bekend, maar hierdie invloed is juis die teen
oorgestelde, want CHIARI en JANUSCHKE besluit tot die 
ontstaan van 'n verminderde deurlaatbaarheid onder 
invloed van calcium, en HOOKER en later R. J. HAMBURGER 
het gevind dat daarnevens 'n sametrekking, 'n vernouing, 
van die vate optree. 

In die bestaande literatuur vind ons dus niks wat ons 
sou kan dien om die gevonde vermeerderde uittreding 
van vloeistof uit die bloedvate van die oog, te verklaar 
uit 'n verandering van die vaatwand self. 

'n Mens sou ook kan denk aan 'n invloed van chloor
calcium op die vaatsenus van die oog. Die oogspanning 
word beheers, behalwe deur die algemene bloedsdruk, deur 
die toestand van kontraksie waarin die intraoculaire vate 
hulle bevind. Dit kan so b.v. voorkom dat die algemene 
bloedsdruk hoer word en die oogdruk daarenteen laer 
word. Dit is b.v. tiepies by adrenalin injeksies in die 
bloedbaan by sommige konyne te sien. WESSELY het 
waargeneem dat 'n mens daarby soms op dieselfde oom
blik dat die bloedsdruk in die carotis sterk omhoog gaan, 
deur die gelyktydige kontraksie van die oogvate die 
oogdruk kan sien daal. 

lets dergeliks sou 'n mens hom nou misskien kan voor
stel als gevolg van die calcium injeksie in die bloedbaan. 

Daar is in die oog vasokonstriktore, maar ook waar
skynlik vasodilatatore aanwezig. BAYLISS het die aan
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wesigheid aangetoon in die ramus ophthalmicus nervi 
trigemini. 

BRUCE het waargeneem dat 'n week na deursnyding 
van die ramus I nervi trigemini, wanneer degenerasie 
plaas gevind het, die indruppeling van mosterdolie in 
die conjunctivae geen chemosis meer gee nie. 'n Mens 
sou hierin ook weer 'n teken kan sien dat vasodilatato
riese vesels uitgeval het. 

Mens sou, dit is nou maar enkel 'n veronderstelling, 
kan denk dat chloorcalcium, wat volgens OVERTON 1) en 
LOCKE 2) op die synapsis van sommige senus werk, ditsy 
verlammend op die kOllstriktore, ditsy prikkelend op die 
dilatatore gewerk het en dat daardeur die bloedstroom 
in die oog sterkel' geword het, terwiji die spesifieke 
werking van chloorcalcium op die vaatwand self, die in 
die sin van vernouing en afdigting van die vate gaan, 
tydelik daardeur gemaskeer word. Vir hierdie veronder
stening het ek egter geen proefondervindelike gronde nie. 

Die verhoging van die oogdruk en van die afskeiding 
van kamerwater val saam lllet die korte periode waarin 
volgens HEUBNER en RONA die kalk spieel in die bloed 
na die injeksie van chloorcalclum verhoog gevind word. 
Die deur my als moontlik aangegewe werking op die 
vate sou dus veroorsaak kan wees deur die betreklik 
hoe konsentrasie van die kalk in die bloed. 

Gemakliker dan die aanvanklik verhoogde oogdruk en 
vermeerderde afskeiding van kamerwater is die daarop 
volgende daling van die beide te begryp. 

Dit word verklaar deur die reeds lang bekende afdig
ting van die vaatwand, en die minder bekende kontraksie 
van die vate. 

Enigsins vreemd is aIleen dat hierdie werking so lang 
duur; immers na ses uur het ek die druk nog verlaag 

1) Pfliigers Archiv. 105. 

2) Zentralbl. f. Physiol. 8. 
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gevind. Die verminderde afskeiding kon ek so lang nie 
vervolg nie, omdat dit nie so 'n lange tyd op die deur 
my gebruikte wyse kOll geregistreer word nie, sonder 
dat die oog ernstige beskadiging Iy, maar dit het met 
sekerheid geblyk na twee UUI' nog te bestaan. 

Volgens HAMBURGEH is egter die werking van een
malige calcium injeksie seer kortdurend, omdat alleen 
die calcium-ione invloed het en hulle konsentrasie deur 
eenvoudige injeksie van calciumsout in die bloedbaan 
maar seer korte tyd verhoog word, omdat die ewe wig 
hom automaties weer herstel. 

'n Mens sou dus moet aanneem dat by injeksies van 
betreklik groot dosis kalk in die bloedbaan die betrek

. (Ca") (HC03')2 ..
km o' - - --- - -- - - = konstante hom Ille so spoedl O' her

o HzCOs 0 

stel nie, bf dat (lit nie uitsluitend die Ca-ione is wat hulle 
invloed laat geld op die oog nie. 


