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SAl\IENVATTING. 

DE' Iichaan1.'lfullctie, welke nwn aanduidt door het woo I'd 
ademhaling in zijn OOrSI)l'(JIlkelijke beteekenis, werd als een 
samellwel'king' vall twee ondergl'schikte functiolleele eenheden 
beschouwd. Van deze heiden omvat het ademen het sen,;o
motol'isch complex dcr adembewegingen, terwijl tot de gas1lit-

1I!isseiillq alle ]1rocessen behooren, welke een actieve of passieve 
1'01 spelcn bij de uitwisseling van gassell in de long vanaf de 
gebonden toestand in het bloed tot de buitenlucht of omgekeerd. 
In het kort werd besproken, waarom c1eze heide complexen van 
vel'schijllselE'1l als fnnctioncele eenheden zijn te heschouwen. 

De samenwerking van deze eenheden is nnnrlzakelUk, omdat 
beiden een gemeenschappelijkc component bezitten n.!. de 
minuutventilatie del' longen; ze is moqeliilc door de gevoeligheid 
van het ademcentrum V001' de koolzuUl'spanning van het arte
rieele bloed. Of deze centrale chemische l'egulatie nog onder
steund worc1t door een periphere, herustend op een gevoeligheid 
van het zenuwweefsel del' longen voor de samen"telling van het 
zich dam'in bevindende gas, vormt het ondenverp van het hier 
medegedeelde onderzoek. 

Uit de Iiteratuur blijkt, dat in de wanden zoowel van de 
grootere als in die van de fijnere luchtwegen uitgebreide ve1'
takkill)!en del' sensibele zenuwen voorkomen. Van deze recep
toren velden heeft men de functie slechts ten deele kunnen vast
"tell en en noch de onderzoekingen, waarbij gebruik wordt ge
maakt van het inademen van prikkelende gassen en dampen, 
noch die, waarbij de actiestroom van de sensibele vagus wordt 
ge1'egi"tl'eerd, geven hieromtrent een nade1' inzicht. 

Reeds mee1'dere ondel'zoekel's hebben gemeend, hetzij door 
indirekte bewij svoering, hetzij rechtstreeks langs expel'imen
teele weg. te kunnen aantoonen, dat het zenuwweefsel del' 
longen gevoelig is voor koolzuur. Hiertegenover echter staan de 
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resultaten \,:In anderen, welke het bestaan van een periphere 
ademregulatie volkomen schijnen uit te sluiten. 

Deze eXllerimcnten werden aan kritiek onderworpen, waarbij 
tevens de voonvaarden werden opgesteld, waaraan een methode 
moet voldoen om de aangegeven tekortkomingen te ontgaan. 

Overeenkomstig dcze richtlijnen werd een nieuwe werkwijze 
ontwol"pen, Welkl' in hoofdzaak neerkomt op het uitschakelen 
van de linkerlong uit de circulatie door afbinden van de linker 
art. ]lulmonalis en op het inbinden van een scheidingswand in 
de trac~hea, waardoor beide longen afzonderlijk kunnen worden 
gevcntilcerd. Bet gevolg hiervan is, dat de linkerlong slechts 
dOLl!" dc intacte zenuwverbindingen met het ovcrige lichaam in 
verbinding bJijft. 

Door een aldus geisoleerde long wordt geen zuurstof meer 
opgenomen, tl'l"wijl na vaguf;doonmijding een vulling van deze 
long minutenlang zelfs met 100 'r;~ koolzuur geen effect op de 
ademhalil\g hedt. Beide pro even bewijzen, dat de zenuwen nog 
de ecnig overgl,blcven verbindingen vormen. 

Bovendien hlel,k uit deze pl'oevcn. dat de anastomosen 
tnsschen de bronchiaal- en de lJulmonaalcirculatie, althans bij 
het konijn. van geen functioneele bcteekenis zijn. 

Vulling van de geisoleerde long met gasmengsels van een 
koolzuUl"gehalte beneden 7 % heeft bij intacte zenuwver
bindingen tCIl gevolge, dat dc ademfrelluentie toeneemt en de 
ademdiepte vcrmindert, dit laatste door een minder volledig 
worden del' uitademingen. 

Deze ademveranderingen blijven bestaan, zoolang de Jage 
alveolait'e koolzuul'spanning gehandhaafd blijft en verdwijnen 
na terugkeer tot de oorspronkelijke gasvulling. De veranderin
gen zijn des te sterkel' naarmate de koolzuul'spanning lager is. 

Daar de bovengenoemde reactie niet optrad na doorsnijding 
van de halsvagus, moeten de vnguseinden in de longen de l'ecep
toren zijn l'n kan het resultant niet berLlsten Oil een locale uit
werking vall koolzuur b.v. op het gladde spierweefsel del' longen. 

Ook bij intade zenuwverbindingen had vuJiing van de geiso
leerde long md gasmeng"el" van 7-80 % koolzuul' geen invloed 
OJ) de ademhaling. De nog hoogere koolzuul'percentages (80-
IOO %) deden de frequentie del' adembewegingen toenemen, de 
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ademdiepte veranderde weinig, of schoon de expiratiestand sterk 
inspiratoir verschoven werd. Dit effect dUUl'de slechts korten 
tijd ook al bleef de long met koolzuur gevuld. 

Dat dit effect afwijkt van de langdurige en heftige react ie, 
welke andere onderzoekers hebben beschreven, werd verklaard 
door het feit, dat deze nagelaten hebben het transport van kool
zuur langs de bloedbaan te verhinderen, zoodat een inwe1'king 
op andere plaatsen niet uitgesloten wenl. 

Zorgt men e1' voor om de inwerking van koolzuur uitsluitend 
te beperken tot het zenuwweefsel van de longen, dan blijkt de 
ademreactie op het inademen van 80~10() (;{, koolzuur te ver
dwijnen na vagotomie. 

Voor veranderingen zooweI van de zuurstof- aIs van de stik
stofspanning del' alveolairlucht zijn de receptoren van de longen 
ongevoelig. 

De resultaten v'an het onderzoek werden in verband met de 
waarnemingen van anderen uitvoerig besproken. 

Niettegenstaande uit de verriehte proeven gebleken was, dat 
het zenuwweefsel del' longen gevoelig is VOOl' wisselingen in de 
koolzuurspanning, waaraan het normaal is blootgesteld, werd 
toeh het bestaan van een periphere ademregulatie ontkend, en 
weI omdat aangetoond kon worden, dat de waargenomen reaetie 
als regulatie geen beteekenis kan bezitten. 

De beteekeni8 van het waal'genomen versehijnsd werd dan 
ook ill de meer algemeene eigensehap van zelluwweefsel gezoeht, 
n.1. de afhankeli.ikheid del' pl'ikkelbaarheid van de heerschende 
koolzuurspanning. Volgens deze vel'Onderstelling worden dus bij 
daling van de alveolaire koolzuunlpanning de receptoren del' 
longen gevoeIiger voor de normale rekkingsprikkel. Uit de lite
ratuur worden ellkele gegevens bijeengebraeht, welke eveneens 
wijzen Oll een verband tusschen de pl'ikkelbaarheid en de kool
zuurspanning in zenuwweef8el. 


	Dirken
	Dirken0001

