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IN DOORSTROOMDE CULTURES 





STELLINGEN. 

I. 

Het ligamenturn teres femoris wordt primair passief gevormd 

en krijgt eerst secundair een remmende functie; bij de mens IS 

deze functie echter zonder enige practische betekenis. 

11. 

De stroomrichting van het bloed m de menselijke placenta is 

gericht van het centrum naar de periferie. De randsinus is het 

voornaamste afvoergebied. 

(Sl'ANNim; Zcitschr. f . .  \nat. und Entw. 102 • 2 • 11135.) 

nr. 

De bekleding van de alveolenwand der longen bestaat uit cellen 

met een mesenchymaal karakter. 

IV. 

Het is gewenst de indeling der streptoeoeeen te herzien en uit 

te breiden. 

V. 

De inenting tegen variola in het eerste levensjaar worde, in 

afwachting van een doelmatige wettelijke regeling, zoveel mogelijk 

en wel in het bijzonder onder de artsen gepropageerd. 

VI. 

Het histiocytoma cutis is op te vatten als een vorm nu1 het 

dermatofibroma lenticularc (ScHREl'S ). 





VII. 

Het is VoGT niet gelukt aannemelijk te maken, dat de glas

blazersstaar veroorzaakt wordt door een rechtsstreekse schadelijke 

invloed van infrarode stralen op de lens. 

VIII. 

Het verdient ten zeerste aanbeveling, dat door wettelijke 

regeling wordc vastgesteld, dat metatabletten, evenmin als 

sublimaatpastilles, ongekleurd in de handel worden gebracht. 
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Y O O R  W O O R D. 

Het Yerschijnen van dit proefschrift biedt mij een welkome 

gelegenheid een woorrl yan dank te  richten tot allen, wier onder

wijs ik heb genoten. Dit geldt in het bijzonder den hoogleraren, 

oud-hoogleraren, lectoren en privaat-docenten der Groningse 

Universiteit, welke hebben bijgedragen tot mij n  academ ische 

ontwikkel ing in het algemeen en mij n  medische vorming in het 

bijzonder. 

U, hooggeleerde DE HAAN, hooggeschatte promotor, ben ik  

wel zeer diep erkentelijk voor de  grote welwillendheid en  de  vele 

moeite, welke U zich hebt getroost bij de bewerking Yan d i t  

proefschrift niet alleen, maar ook gedurende de lange reeks van 

jaren, waarin ik het voorrecht heb gehad onder Uw beproefde 

leiding te mogen werken. De zeven jaren, welke ik als Uw assistent 

heb doorgebracht, zullen bij mij steeds in de meest prettige 

herinnering blijven. 

Ook U, hooggeleerde DE BunLET, dank ik ten zeerste voor de  

belangstelling, waarmede U mijn werk steeds hebt vereerd en  

voor d e  vrijheid, d i e  U mij hebt gelaten o m mij n  onderzoekingen 

voor d it proefschrift te beëindigen, nu ik dit laatste jaar aan U w  

instituut was ycrbonden. 

Tenslotte een woord van dank aan allen , die ieder voor zich 

hun onmisbaar aandeel m de bewerking van dit proefschrift 

hebben bijgedragen .  



De chcllé's ,·oc.r dit proefschrift zijn \'ervnarcliijd (foor de Noord ... �c:-tlerlandSt:ht: Clich"fahrtck te Gronint;en 
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I NL E I D I N G. 

Het kweken Yan weefsels en organen buiten het lichaam dateert 

u it het jaar 1 907, toen het aan HARRISON gelukte, zenuwweefsel 

van een kikker in een druppel homologe lymfe te kweken . 

Reeds Lc:o LüEB probeerde in  1 898 deze gedachte te verwezen

lijken. 

CAnnEL en EBELI�G hebben later de door I-IAmuso� aangegeYcn 

techniek mtder u itgewerkt en verbeterd. 

Zeer veel onderzoekers hebben met deze methode van weefsel

cultuur gewerkt en Yerschillende celsoorten " in  vitro" bestudeerd. 

Ook gelukte het zogenaamde "reinculturen" te kweken van 

fi brobla�>ten, epitheelcellen, carcinoom- en sarcoomcellen, enz. 

Bumwws probeerde in 1912 een doorstromingsapparaat te 

con�>truercn, waardoor hij een voortdurende en een onm iddellijke 

verwijdering Yan de stofwisselingsproducten kon verkrijgen . 

In hetzelfde jaar werd deze apparatuur door RoMEIS ver

anderd. 

Daar, bij gebruik, de kans op infectie te groot was en er ook 

geen geschikt Yloeibaar milieu bekend was om de cellen te kunnen 

laten doorgroeien, Yond deze methode wein ig ingang en raakte 

spoedig geheel in onbruik. 

Na een lange reeks van vooronderzoekingen, gelukte het aan 

DE HAAN deze beide grote nadelen te ondervangen en het door

�tromingsprincipe opnieuw ingang te doen vinden (1 !)2-J. ) . 

Een korte beschrijving van zijn doorstromingsmethodc is o.a. 

opgenomen in het boek ,·an A.  FisenEn (Gewebe-züchtung, l!l30 ) .  

In Ycrgelijking met de  methode van CAHHEL zou men de  gl'Otc 

hoeveelheid benodigde doorstromingsvloeistof een nadeel kunnen 

noemen, maar wanneer het er omgaat, de invloed van ver-

] 



schillende agentia nauwkeurig na te gaan, dan is d it juist weer 

een voordeel, omdat een zeer nauwgezette dosering mogelijk i-;. 

Op dezelfde wijze zal men de veranderingen, welke de cultuur 

in de doot·stromingsvloeü,tof te weeg brengt, in de aflopende 

vlocistof kunnen bepalen (DE HAAN, 46; 47; 48) . 

Nu is de ruimte i n  een warme kamer beperkt; bovendien nemen 

doorstromingsculturcs aanmerkdijk meer plaats in, dan die 

volgens CARREt.; het aantal cultures, dat men tegelijkertijd voor 

een experiment kan gebruiken, is dan ook tamelijk klein .  Van een 

physiologisch standpunt beschouwd, is het echter een niet on

aanzienlijk  voordeel der doorstroming, dat alle stofwi.o.,selings

produktcn voortdurend en onmiddellijk worden verwijderd. Even

m in i-; het nodig de cultures te delen of te transplanteren om ze 

in  )c,·cn te houden. 

De methode van CARimL IS  technisch gemakkelijker en cPn

voudigcr. De gt·otc meerderheid der onderzoekers past deze 

methode van weefselkweek toe. 

CARHEI. demonstreerde op het tweede internationale' Cytologen

Congres te AmstC'rdam (l!l30 ) nog een doorstromingsapparaatjc, 

waarbij met behulp van een zuigperspompje de vlocistof opn ieuw 

over de cultures kon worden gevoerd. 

De doorstromingsmcthodc volgens DE HAAN is tot n u  toe 

bijna u itsluitend gebruikt voor het cultuurmateriaal waarvoor zij 

oor!-.pronkclijk werd aangegeven, te weten cxsudaatlcucocytcn. 

Voor d it doel is het pt·incipc reeds door .JL'LIUS (.-'>0 ), FnE:I'KEL (3J. ), 

ScY (67 ) en VEnDONK (71 ; 72 ) gebruikt. Alleen RuonA Enn

MAxx (25;  26 ) heeft de methode ook gebruikt (met een cn igo;zins 

gewijzigde techniek ) voor het kweken van embryonale weefsels, 

en vcrkrE'cg h iermee goede' resultaten .  De techniek, welke zij 

gebruikte, wa-; min o f  meer een combinatie ,·an de plasma-druppel

methode en het doorstromingsprincipc. 

Het leek daarom wen.-,elijk, na te gaan, in  hocverre de door

stromingsmcthode algemeen bruikbaar was. 
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In dit proefschrift n u  zijn neergelegd de onderzoekingen, welke 

verricht werden om een antwoord te vinden op deze vraag. 

Daar de exsudaatcellencultures beelden geven, welke in nauw 

verband staan met bindweef<>elformaties, heb ik me Yooral toe

gelegd op het kweken van epitheliale weefseb. Oorspronkelijk 

stond daarbij het leverweefsel in het centrum van de procf

nemmgen;  i n  aansluiting daaraan zijn echter ook tal van andere 

epitheliale weefsels en organen in de experimentenreeks op

genomen . 



H OOFDSTUK I. 

BESCHOUWINGEN OVER DE BRUIKBAARHEID DER 

DOORSTROl\IINGSMETHODE VOOR HET KWEKEN VAN 

VERSCHILLENDE WEEFSELS. 

In hocverre mogen wij verwachten, dat de doorstromings

mcthodc algemeen bruikbaar zal blijken ? 

·wij kunnen aannemen, dat het positieve element, i n  den zm 

van een algemeen groeibevorderend principe in de doorstromings

vloeistof aanwezig is, te danken aan de trephonen der daarin in  

massa te  gronde gegane leukocyten . l\Iaar daamaa�t i s  het de 

vraag, in hocverre de doorstromingsvloeistof remmende cigcn

:"chappen heeft. Als een oorzaak voor een dergelijke remming 

zou men kunnen denken aan de omstandigheid, dat een ex

:mdaatvloeistof van een konijn in het algemeen heteroloog zal 

zijn ten opzichte van het cultuurmateriaal, qua diersoort en ook 

wat betreft de ouderdom der individuen. Doch ook bij de cultuur

techniek volgens CARREL is gebleken, dat het aanwezig zijn van 

dergelijke heterogene factoren in het algemeen het kweken n iet 

belemmeren . In het plasma van een volwassen kip en eveneens 

van heel andere dieren kweekt men gemakkelijk wccJ\cls van een 

k ippcnembryo. 

Daarom kan men het a priori waarschijnlijk achten, dat het 

gebruik van doorstromingsvloeistof, afkomstig van volwassen 

konijnen ,  de bruikbaarheid der methode ten aanzien van andere 

weefsels n iet zal u it�luiten. 

De vraag is nu echter of de buikholtevloeistof ook met goed 

gevolg zou kunnen worden vervangen door een zuivere zout-
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oplossing, zoals b.v. een oplossing volgens RINGER of TvnooE. 

Deze zou boven de buikholtevloeistof het grote voordeel hebben, 

dat zij gemakkelijk in onbeperkte hoeveelheid en gegarandeerd 

steriel is te bereiden. Het is echter zonder meer waarschijnlijk te 

achten, dat de buikholtevloeistof, zoals elk eiwithoudend milieu 

boven een oplossing van RINGER YÓÓr zal hebben, dat zij protec

tieve eigenschappen bezit. Daardoor wordt een "uitspoelen" 

van het cultuurmateriaal voorkomen. Daarbij komen dan ook 

nog de positieve groeibevorderende eigenschappen van de buik

holtevloeistof. 

DE HAAN en zijn medewerkers ( 43 ) vonden dan ook de Ringcr 

als zodanig onbruikbaar als doorstromingsmateriaal; de cultuur 

gaat spoedig te gronde. 

Toch gebruikte RnooA ERD;\IANN voor haar doorstromings

cultures een oplossing van Ringer + embryonaalextract en vcr

kreeg h iermee goede resultaten. 

De genoemde proeven geven dus geen duidelijke aanwijzing, 

i n  hocverre misschien met een eenvoudige kunstmatige door· 

stromingsvlocistof even goede resultaten zouden kunnen worden 

vcrkregen als met die volgens DE HAAN. Ten einde mij h ier

omtrent zelf een oordcel te vormen, heb ik enige orientcrcndc 

experimenten verricht. 

Als cultuurmateriaal werd daarbij gebruikt levcrwceü"el Yan 

kippenembryoncn. Nu zal de wijze, waarop leverweefsel zich i n  

d e  cultuur gedraagt, verderop u itvoerig worden besproken. Hier 

kan daarom worden volstaan met in het kort het algemene resul

taat van deze voorbereidende vergelijkende proeven te vermelden . 

Steeds, wanneer een physiologischc, alleen uit zouten bestaande 

oplossing werd gebruikt, (Tyrode-opl. )  bleef elke groei van langere 

duur u it. Wel kwam het in de eerste dagen tot een begin van 

u itgroei ,  maar deze maakte spoedig plaats voor degeneratieve 

veranderingen in het uitgegroeide weefsel. Dat een beginnende 

uitgroei mogelijk was, laat zich reeds daardoor Ycrklarcn, dat i n  
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het gcëxplantccrdc stukje voorlopig nog voldoende groeibevorde

rende 1>toffen aanwezig zijn, welke echter op den duur u itgespoeld 

worden . Ook wanneer aan de oplossing embryonaal extract werd 

toegevoegd, stond het rei>ttltaat zo zeer achter bij dat, hetwelk 

met een buikholtevloeistof werd verkregen, dat dit voor mij een 

reden was, om van een zoutoplossing als grondm ilieu af te zien. 

Buikholtcvlocistof, half verdund met Tyrodc gaf dezelfde resul

taten als onYcrdundc buikholtevloeistoL 

Ook in deze cultures was de groei van het cxplantaat oneindig 

veel beter dan in cultures met Tyrodc en extract doorstroomd. 

De doorstromingsvloci�tof, zoab voor de methode van DE 
HAAX wordt gebruikt, wordt gewonnen uit de buikholte van 

konijnen. Dit zijn de meest bruikbare proefdieren hiervoor, waarop 

reecb \Tocger is gewezen.  Andere pmcfdiercn verdragen de ingreep 

der intraperitoneale injectie minder goed of zijn ,-cel minder goed 

hanteerbaar; soms zijn ze te klein om een voldoende hocveelheid 

vlocistof te Ycrkrijgcn, dan weer zijn ze ongeschikt om als labora

toriumdier te dienen. 

Aan de buikholtevloeistof kunnen andere stoffen b.v. embryo

naalextract worden toegevoegd en wel in elke gewenste dosering 

met grote nauwkeurigheid. 

Zodoende kunnen wc het doorstromingsmedium op allerlei 

wijzen veranderen en proberen geschikt te maken voor ver

schillende weefsels, waarbij dan toch de oorspronkelij ke buik

holtevloeistof als gmndslag voor de vloeibare phasc der door

stromingscultuur blijft gehandhaafd .  De wijzigingen of toevoegin

gen, welke ik in  bepaalde gevallen in  de doorstromingsvlocistof 

heb aangebracht, zullen later wel u itvoeriger ter �prakc komen. 

Ik releveer hier voorlopig, dat in  een aantal proeven is getracht, 

de PH Yan de doorstromingsvloci1>tof te brengen op het peil 

van het l ichaam, door de vlocistof vooraf te verzadigen met 

lucht en 5 % C02• Daarbij werd ook de lucht boven het vloei

stofn iveau in het cultuurvat met dit ga'imengscl verzadigd. 
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In somnuge geYallen i" aan de doorstromingsy}oeif>tof ook 

wel serum Yan een Yolwassen konijn toegeYoegd. Hiermee werd 

beoogd na te gaan, of verhoging Yan het eiwitgehalte nm de 

vrij eiwitarme doorstromingsvloei!:,tof ( = 1:.! %) ook in de een 

of andere richting in\'loed uitoefent. 



H 0 0 F D S T U K 11. 

DE TECHNIEK DER DOORSTROl\HNGSl\IETHODE. 

A. De doorstromingsvloeistof. 

Zoals reeds herhaaldelijk door DE HAA::-T (39; 40; 42) is be

schreven, wordt de doorstromingsvloeistof verkregen, doordat in 

de buikholte van een konijn een hocveelheid van een steriele 

Ringeroplossing door middel van een ingebrachte trocart uit een 

hevelfles wordt ingebracht en na ongeveer 3 uur verblijf in de 

buikholte op dezelfde wijze wordt uitgeheveld. De vloeistof 

gelijkt dan op een vcrdunde lymfe, in zoverre het gehalte aan 

serumeiwitten in het algemeen aan de lage kant is. De vlocistof 

is te hesehomven als een c.xsudaatvlocistof; immers zij bevat een 

groot aantal geëmigreerde lcucocytcn. Deze worden geëlimineerd, 

doordat de vlocil>tof op 37" aan zich zelf wordt overgelaten. De 

cellen bezinken, gewoonlijk gehuld in een opgetreden fibrine

stolsel. Na een vcrblijf van twee dagen op 37° kan een heldere 

vlocistof worden afgegoten nUl het lcucocytcnsedimcnt en dit 

is dan de voor het doorstromen gebruikte vloeistof. Als na 48 uur 

in deze vlocistof geen trocbcling ontstaat mag in het algemeen 

worden aangenomen, dat zij steriel i�. 

Gedurende de ontwikkeling van de doorstromingsmcthode werd 

het aantal cultures, dat tegelijkertijd werd gekweekt, steeds groter. 

Daardoor werd het noodzakelijk de productie der konijnen 

aan buikholtevloeistof op te voeren. 

'Vc hebben dit bereikt, in de eerste plaats door een groter aantal 

konijnen te gebruiken en in de tweede plaats, door de hocveel

heid Ringer, die wc bij elk konijn in de buikholte injiciëren op 

te ,·oeren tot 7.:m à 1000 cc. Drie uren later geven de proefdieren 
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dan zonder enig bezwaar minstens een halve liter exsudaat

vloeistof terug. Deze ingreep wordt bij dezelfde dieren gedurende 

de volgende dagen nog twee maal herhaald. De konijnen ver

dragen de intraperitoneale Ringerinjectie uitstekend en de mor

taliteit is praktisch nihil. De konijnen liggen daarbij in "Trendelen

burg", om te voorkomen, dat de ingebrachte trocart een darmlis 

zou verwonden. 

'Vanneer op de beschreven wijze te werk wordt gegaan, zal 

de zo verkregen doorstromingsvloeistof naderhand slechts uiterst 

zelden geïnfecteerd blijken te zijn. 

Wel is waar neemt het eiwitgehalte ( 2-4 °/00) der vloeistof 

door de grotere hoeveelheid intraperitoneaal ingebrachte Ringer 

iets af, maar dit heeft, binnen zeer ruime grenzen, geen inYlocd 

op de resultaten der doorstroming, zoals de ervaring heeft geleerd. 

Op deze wijze toegepast, kost het nog minder tijd om een 

flinke hoeveelheid doorstromingsvloeistof te maken, dan voor het 

verkrijgen van embryonaalextract nodig is. 

Deze z.g.n. buikholtevloeistof laat zich, zoals reeds vroeger is 

opgemerkt, op allerlei manieren wijzigen, b.v. door toevoeging 

van embryonaalextract; door verzadiging met een bepaald gas

mengsel (lucht+ 5 % CO�); door inactiveren (24 uur op een 

temperatuur van 60° C. ); door toevoeging van homoloog of 

heteroloog serum enz. Later zullen al deze variatics en de resul

taten, daarmede Ycrkregcn, uitvoeriger ter sprake komen. 

B. De doorstromingsapparatunr. 

Ten aanzien van het cnltunrvat is het gewenst, dat dit een groot 

aantal dekglaasjes met cultuurmateriaal kan bevatten. Door 

elke dag een cultuurglaasje uit te nemen kunnen we geregeld de 

groei van de cultuur en z'n eigenschappen controleren. Daardoor 

is het mogelijk aan het vroeger genoemde bezwaar, dat bij de 
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doorstromingsmcthorlc slechts een beperkt aantal culturen kunnen 

worden vergeleken, cnig�-.zins tegemoet te komen. 

Willen we op elk ogenblik van de dag de cultuur  bekijken, 

dan moet het vat zich lenen voor microscopie en dus een vlakke 

bodem en dekplaat bezitten . 

Over het algemeen gebruikten wij bij onze doorstromings

proeven de apparatuur, zoals deze in het Histologisch Laboratorium 

te Groningen in de loop der jaren is gewijzigd. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat, sedert de laatste beschrijving ( nE l-IAAN; 

42 )  in de cultuuropstelling een aantal veranderingen zijn aan

gebracht. Daar deze elders uitvoerig zullen worden gepubliceerd, 

\·olsta ik h ier met de volgende korte beschrijving. 

Afbeelding 1 toont een cultuurvat, waarvan de bodem bedekt 

a 

• 
' ' ' ' ' 

_ . -L _j 
' 

' ' 
.: 

"--' : n �- ! .__ 

Afb. 1. Cultuurvat met een omgeslcpcn deksel. De 

bodem heeft een centrale vcrhoging (a) en een uit· 

geslepen ringvormige vcrdieping (b); de cultuurglaasjes 

kunnen :1.0 gemakkelijk van de bodem worden gelic-ht. 

In de:�.c soort cultuurvaten passen eventueel gla:�.en 

ringen, welke de bodem van het vat geheel vlak makl•n. 

wordt met een aantal (6-I.S) dekglaa .... je!> van een bepaalde 

grootte. Een omgeslcpcn deksel zorgt voor een luchtdichte af

sluiting, terwijl de bodem een centrale verhoging heeft, rondom 

welke de dekglaasjes worden gerangschikt. Later zijn aan deze 

cultuurvaten nog bodemringen van glas toegevoegd . Het voordcel 

hiervan is, dat de culturen dan vooral' buiten het cultuurvat 

kunnen worden klaargemaakt op de ring. De dekglazen worden 

hierop bevestigd en daarna wordt de ring met het geprepareerde 
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matcriaal in het cultuurvat gelegd . Een voor de hand liggend 

\"oordeel h iervan is, dat alles veel meer in één vlak komt te l iggen . 

De doorstromingsvloeistof staat ongeveer 5 m.m.  hoog in  deze 

vaten, maar die hoogte kan naar behoefte worden gewijzigd. Aan 

het Yat bevinden z ich nog een toe- en afvoerbuisjc, Yoor het toe

laten en afstromen der doorstromingsvloeistof. 

Het cultuurvat van afbeelding 2 is geschikt voor micro!>copisehc 

Afb. :!. Cultuurntt, geschikt voor microscopische bezichtiging van de cultuur. 

liet ntt heeft et'n planparalelie bodem- en dekplaat. In het ,·at zelf kunnen 

glazen hulpstukken (gearceerd) worden ingelegd, zodat de cultuur in het middelste 

vierkantje wordt gekweekt. 

Hulpstuk a: halve, platte cylinder. 

Hulpstuk b: glasbruggctje; de doorstromingsvlocistof' kan zowel onclt•r als 

boven langs dit glasbruggetje stromen. 

IJczc lwi(lc hulpstukken zijn lager dan cl<' hoogte van het cultuurntt. 

beschouwing en is u itgerust met een afneembare planparalelie 

glasplaat. Deze is aan de rand matgeslepen, en wordt met behulp 

van vaseline luchtdicht gedrukt op de (eveneens matgcslepcn )  

vcrbrede en opgekittc bovenrand van het eultuurvat. Ook de 

bodem bestaat u it een vlakke opgekitte glasplaat. 

Door het inleggen van bepaalde glasstroken kunnen wc de 

ruimte in het vat, waarin we de cultuur willen brengen, elke ge-
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wenste vorm en afmeting geven, alsmede de doorstromings

vloeistof in een bepaalde richting laten stromen. 

Op deze wijze is een nadeel, dat de doorstromingsmcthode 

aankleefde, in tegenstelling met die nm CARHEL, n. l. het ont-

.\l'h. :1. CnltnuropstL•IIing. 

l>t• staticven met homltors voor de t·nltnnrnltcn passen in 

een rails. Tnsst·n toe- eu afvoervat ééu cnltnurvat. 

l>c cloorstrom iugssnelhcid wordt gen•geld rm•t de kraan 

van het afvm•rntt. 

breken ntn de mogelij kheid ener voortdurende microscopische 

controle, opgeheven ; ook is het mogelijk de cultuurbeelden vast 

te leggen op de film of op de gevoelige plaat en aldus de eigen

schappen te demonstreren (b.v. darmperistaltiek in de weefsel

cultuur ). 

Afbeelding 3 laat een volledige cultuuropstell ing zien, met toe

en afvocrvat, alles gcmonteerd op statieven,  welke passen i n  

een railsinrichting. Daardoor zijn alle onderdelen vcrschui fbaar 



.\f'IJ. 4. Incubator, van op l'.ij gel'.ien, geschikt voor a doorstromingcn. Boven

op de incubator een contactthermometer. welke l'.orgt \'OOT een constante 

temperatuur. Het deksel van de incubator is afneembaar. 

Afb. ,;, Dezelfde incubator van afb. 4, doch nu van voren gel'.icn. 

Toe- en afvoervaten staan buiten de ineubator; het cultuurvat er 

binnen in.  



14 

en laat de cultuuropstclling, b.v. wat betreft het aantal cultuur

vaten, alle mogelijke variatie� toe. 

l\Iet de kraan in het toe- of afvoervat wordt de doorstromings

snelheid geregeld ;  gem iddeld 1 druppel in 25-40 seconden. De 

doorstromingssnelheid regelt men natuurlijk in evenredigheid met 

de hoeveelheid cultuurmateriaaL 

De gehele cultuur-opstelling is geplaatst in een warme kamer 

(37°) .  Om nu echter aan het bezwaar te ontkomen, dat de ex

perimentator zelf ook van tijd tot tijd bij deze temperatuur moet 

verblijYcn, zijn er in de laatste tijd een aantal kleine incubatoren 

gebouwd. (Zie afb. -� en 5 ) . 

Alleen het cultuurvat zelf bevindt zich dan in  de incubator, 

welke constant op l ichaam�tcmperatuur wordt gehouden. De 

doorstromingssnclheid io.; zodanig, dat de Ylocistof, voldoende 

voorgcwarmd,  in het cultuurvat aankomt. 

Voor cincmatographischc opnamen, maakte ik gebruik nm een 

trilvrije installatie, opgesteld in een warme kamer. De door

strom ingsapparatuur was h ierbij in beginsel dezelfde, als boven 

WPrd beschreven. 

C. Bevestiging van het cultnnrmateriaal. 

Exsudaatcellen uit de buikholte van een konijn vormen het 

cultuurmatcriaal, dat bij de doorstroming:.methodc van DE HAAN 

behoort, want bij het vcrzamelen van doorstromingsvloci�tof, 

zoals voor deze soort cultures nodig is, verkrijgt men meteen een 

gwtc hoeveelheid van deze cellen . 

Het vraagstuk van het vastleggen van het cultuurmateriaal op 

de onderlaag, een eerste voorwaarde voor groei, leverde daarbij 

wein ig moeilijkheden op. Het celmateriaal wordt uitgespreid in 

een dunne laag, al of n iet met fibrinedraden als steun en organ i

�eert zichzelf tot een wecl'scl van syncytialc structuur, dat vol

doende kleeft aan de onderlaag. 
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Wanneer wc nu proberen ander weefselmateriaal op deze wij ze 

te kweken, dan is het wederom noodzakelijk, het weefsel bchoor

lijk op de onderlaag vast te leggen. Zonder dat is het niet alleen 

onmogelijk de cultuur behoorlijk te fixeren en te kleuren, maat· ook 

kunnen wc geen uitgroei verwachten, bij gebrek aan structuren, 

waarlangs de cellen kunnen uitgroeien. 

Natuurlijk moet Yoor het kweken het orgaanstukje ccr::.t in 

kleine fragmentje::. ( in het algemeen minder dan 1 m.m.  doorsnee ) 

zijn gesneden en deze kunnen dan hetzij afzonderlijk of in een 

groot aantal gelijktijdig op de onderlaag worden gebracht, welke 

als steun moet fungeren ,  b.v. plasma. 

Een onderlaag van plasma, vloeibaar gehouden door toevoeging 

van heparine in een concentratie 1 : 20.000 en tot stolling gebracht 

door een suspensie van exsudaatcellen of embryonaal extract, 

leent zich uitstekend Yoor het vastleggen van weefsels. 

Voor de bereiding van plasma werd bloed opgevangen m 

heparine tot een concentratie 1f20.000, veiligheidshalve nog m 

geparaffineerde buizen {CRACIUN (14, 15)}. Bij het konijn ge

bruikten wij de carotis voor het afnemen van het bloed met 

behulp van een canule, of wel het bloed werd direct in een ::.puit 

opgezogen uit de OOJ'Vene. Het bloed voor het kippenplasma werd 

meestal verkregen uit de vleugelvene. Na centrifugeren werd het 

plasma in de ijskast bewaard, wederom zekerheidshalve in gepa

raffineerde buisjes, en bleef dan vrijwel onbeperkte tijd vloeibaar. 

Ht't embryonaal extract werd vrijwel altijd vers bereid, en was 

al'kom..,t ig van cmbryonen van vrijwel dezelfde leeftijd als die, 

welke het cultuurmateriaal leverden. 'Vat de bereidingsmethode 

betreft, maakte ik gebruik van een pers volgens FISCIJER, en 

verdunde de uitgeperste weefselbrij met ongeveer hetzelfde volume 

buikholtevloeistof of Tyrode. Na centrifugeren was de boven

staande vloeistof het extract. 

'Vanncer de aard der cultuur wijzigingen in de algemene tech

niek vereiste, zal dit telkens ter plaatse worden vermeld . 
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l\Ien kan voor de bevestiging van het cultuurmateriaal ook 

gebruik maken van cxsudaatcellen, die door hun syncytium

vorming de andere weel:.,;elstukjes inhullen en vastleggen. l\Ien 

moet dan natuurlijk afwachten ,  of onder deze omstandigheden 

het omhullende materiaal ook belemmerend inwerkt op de groei 

van het weefselstukje, dat vaak van een ander dier afkomstig is. 

Het gebruik van exsudaatcellen voor de vasthechting heeft 

nog het voordeel, dat deze cellen in  de cultum een sterk anti

infectieus principe vormen . Daardoor is het mogelijk om weefsel

materiaal, dat in de aanvang n iet geheel steriel mocht zijn,  

toch zodanig in  cultuur te brengen, dat deze niet infecteert. 

Aan het voorbeeld van de levercultuur zal dit verderop 

duidelijk blijken . 

'Vannccr wc voor de vao.;thcchting van wccfo.;els plasma gebrui

ken, dan voeren wc daarmede, zoab reeds \Toeger opgemerkt, 

dikwijls een heterologe factor in de cultuur in .  

Onder invloed van de cultuur komt het dikwijls tot een m in 

of meer u itgebreide vervloeiing van de pla�maondcrlaag. 

Voor cultures in hangende druppels is deze vcrvloeiing funest, 

omdat de structuren gaan ontbreken, waarlangs de cellen u it

groeien en het cxplantaat in de druppels u itzakt. In doorstroomde 

cultures is de vervloei ing vaak onschadelijk, wanneer het weefsel

stukje slechts van te voren door uitgroei met de onderlaag contact 

heeft gekregen .  

Voor het vast�tellen van de  toestand yan de cultuur op een 

bepaald ogenblik werd een cultuurdekglaa�jc uit de cultuur ge

nomen, gefixeerd en gekleurd. 

"V\'at de techniek van fixatic en kleuring betreft, kan ik h ier 

volstaan met de vermelding, dat ah. regel gefixeerd werd in het 

door HEIDENITAIN aangegeven z.g.n .  "Susa"mengsel. 

Voor de kleuring werd als regel gebruik gemaakt van IJZCr

hacmatoxyl inc volgens Wmc:ERT (of haematoxyline EnRLIC'H), 

meestal ter differentiëring nagckleurd met pikrofuch�inc. 
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Het materiaal werd meestal in toto op het dekglas gekleurd ; 

i n  sommige gevallen werd de cultuur ingebed in paraffine en tot 

coupes verwerkt. 

Herhaaldelijk was het nodig, fixatie of kleuring te wijzigen ; 

b.Y. ,-oor het toepassen van glycogeenkleuring of Yctkleuring. 

Ook deze afwijkingen van de algemene techniek worden telkens 

ter plaat<;c vermeld. 



H 0 0 F D S T U K 111. 

RESULTATEN AANGAANDE DE ALGEMENE 

BRUIKBAARHEID DER DOORSTROl\HN(;Sl\IETHODE. 

Vergelijken we de methode der doorstroming met de z.g.n. 

"stilstaande" cultures, dan blijkt het doorstromen zelf reeds een 

gunstig effect op de cultures te hebben. 

Ik heb dit getoetst aan cultures van leverweefsel van kippcn

cmbryonen (10 tot 1 5  dagen oud ) .  

De leverstukjes lagen op een dekglaasje in een druppel plasma, 

tot stolling gebracht door een druppel embryonaal extract. Een 

deel van deze dekglaasjes werd in een doorstrom ingsvat (afb. I) 

geplaatst ; een ander deel in een petrischaal. In deze schaal beYmld 

zich een vloeistof van dezelfde samenstelling als in de dom·stro

mingscultuur. Evenwel werd de vloeistof in de petrischaal n iet 

ververst, zodat alle stofwisselingsproducten in  de omgeving 

diffundeerden zonder te worden afgevoerd. Aan deze methode 

ligt dus een analoog principe ten grondslag als CARREL volgde 

bij zijn "flescultures" . 

In de petrischaal-cultures bleer de groei dan zeer Yet-rc ten 

achter bij die in de doorstromingscultuur. In de eerste alleen 

een zeer matige groei van fibroblasten, welke na 3 tot 5 dagen 

reeds degenereerden ; nergens een spoor van epitheelgroei . 

Daar dus de resultaten der petrischaalcultures verre achter

bleven bij die der doorstroomde cultures, heb ik deze methode 

niet verder gebruikt. 

Een ander deel van deze levercultures kweekte ik volgens de 

holle objectglasmethode, in een hangende druppel (CARREL). 



19  

Voegde ik h ieraan extract toe, dan trad er  een flinke fibroblasten

groei op, die zich vooral in  de breedte ontplooide; h ier en daar 

zelfs een epitheelgroei, echter nooit van zo'n uitgebreidheid als 

in een overeenkomstige doorstromingscultuur. Daar ik het 

weefsel n iet in een nieuwe hangende druppel overentte, trad er 

na ..J. tot 6 dagen een degeneratie op. 

De vervloeiing van het plasma in de hangende druppel is voor 

de cultuur in een hangende druppel van groter nadeel dan in de 

doorstroomde cultuur, zoals reeds boven werd uiteengezet. 

Uit een en ander volgt, dat deze proefnemingen geen beeld 

kunnen geven van het voordeel der doorstromingsmethode tegen

over de hangende druppelmethode, of omgekeerd, omdat ik bij 

de hangende druppelmethode geen overentingen heb verricht in 

een vers m ilieu. 

'Vel volgt uit het bovenstaande, dat het rationeel is, van de 

doorstromingsmethode goede resultaten te verwachten en haar 

toe te passen op het kweken van elk willekeurig weefsel. 

Ik paste de doorstroming toe bij het kweken van ooglens, 

hersenen, n ierweefsel van kippenembryonen, leverweefsel van 

volwassen, jonge en embryonale konijnen en van kippenem

bryonen, darmweefsel van embryonale kippen en konijnen. 

De laatste beide weefsels, lever en darm, zullen in afzonderlijke 

hoofdstukken worden besproken. 

De resultaten der cultures van ooglens-, hersen- en n ierweefsel 

zijn in dit hoofdstuk samengevat. Zij hebben u itsluitend betrek

king op enkele voorlopige proefnemingen ter controle van de 

methode; de mededeling op deze plaats heeft dan ook geen ander 

doel dan te demonstreren, dat de doorstromingsmetbode ten aan

zien van deze weefsels dezelfde goede resultaten geeft als de 

methode van CARREJ., en zich dus voor algemeen gebruik leent. 

De cultures werden gekweekt in een druppel plasma en em

bryonaalextract, l iggende op dekglaasjes. Op elk dekglaasje werd 

steeds één fragment van het betreffende weefsel geplaatst. Elke 
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dag werd er een dekglas met enltuur u itgenomen, gefixeerd, ge

kleurd en ingesloten in canadahalscm . 

Hersenweefsel (twee cultuurseries van embryoncn van resp. 

l 0 en ll dagen ) .  

Dit weefsel groeit zeer sterk uit in een doorstromingscultuur. 

Er ontwikkelt zich onder tamelijk �terkc vcrvloei ing van het 

plasma een uitermate krachtig en u itgebreid 'iyncytium van veelal 

geheel samenhangende celelementen. Plaatselijk kan de uitgroei 

geilCel op een epitheelmembraan gelijken ,  op andere plaatsen 

sterk aan een bindweefselreticulum doen denken. 

Ook zijn er uitgebreide gedeelten, waar het karakter van het 

weefsel duidelijk dat van zenuwweefsel is. Ook al vinden we daar 

net ab in het bindweefselachtig gedeelte vcrtakte cellen, die ook 

wel onderling samenhangen, zo zijn de celbestanddelen toch bij 

nadere beschouwing vaak van zeer typisch karakter. Er ont

wikkelen zich talloze dradcnstructmen, die vaak duidelijk te 

vcrvolgen zijn als uitlopers van de zenuwcellen. Ook treft men 

vaak groepsgewijze typische bipolaire cellen aan, welke ook 

zeker tot de nerveuze elementen behoren. De afbeeldingen 6 en 7 

kunnen dat illustreren . 

Speciale kleurmethoden heb ik h ier n iet toegepast; ik zon dus 

ook n iet gaarne en ige conclusies willen trekken aangaande de 

herkomst van de cclk11 . Wel echter lijkt het mij uitermate moei

lijk, om in dergelijke cultmen precies te onderscheiden in ncuro

bla�ten, gliacellcn en bindwecfselcellcn, zoals dat in enkele recente 

publicaties is geschied {GnwonJEFF (36, 37)}. 

In onze culturen gaan gedeelten met cellen van zeer uiteen

lopend karakter geleidelijk en onontwarbaar in elkaar over. 

Nierweefsel (twee cultuur�cric:-,; kippencmbryoncn van 10 en 11 

dagen ; oernicr ). 

Op dezelfde wijze gekweekt ab hcr:-,cnwecf'>el, blijkt de plasma-
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.-\fb. (i. Ilcrscnwccfsl'l ( kippenembryo 10 riagen ) gedurende Hl dagen gekweckt 

op een plasnm onderlaag en rloorstroomd met buikholte\'locistof + extract. 

De uitgrociingszone Yertoont gelijkenis, zowel met een epitheelmembraan al s 

met hindwecfscluitgroei. Ycrgr. : 1 20 maal . 

.-\fb. 7. liersenweefsel (kippcncmbryo 1 1  dagen ) gedurende !l dagen gekweckt 

op een plasnm onderlaag en doorstroomd met buikholtevloeistof + extract. In 

het l inker gedeelte \'an dit beeld zien wc een \'Orming van vele rlradcn, 

zoals karakteristiek is \'oor zenuwcellen ; in het rc(·hter gedeelte treedt de 

syne�·tium\'orming op de yoorgrond. Vergr. 2.J.O maal. 
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onderlaag onder invloed der cultuur vrij sterk te vervloeien. 

Naast een duidelijke epithcelgroei, welke nooit grote afmetingen 

aannam, trad er een zeer uitgebreide fibroblastengroei op, die 

vooral in de vervloeide zone van het plasma een uitgebreide net

structuur vertoonde, waarin de typische grondeigenschappen van 

de bindweefselgroei zeer frappant tot uiting kwamen . 

. \f'h. 8. Ooglenseultuur van een kippenembryo van 1 1  dagen, gcdurcnclc 

:1 dagen doorstroomd met buikholtevloeistof en extract. 

Uitgebreide epitheelgroei in membraanvorm. Uier en daar uitgroei van 

fibroblasten (afkomstig van de meegeëxplantcercle lenskapsel ). 

Sterke vcrvloeiing van d e  plasma onderlaag. Het vervloeiïngsgcbied wordt 

gedeeltelijk opgevuld door epitheelmembranen en omgeven door een dun 

laagje epitheelcellen. Vcrgr. I H  maal. 

Ooglensweefsel (drie cultuurseries; kippenembryonen van 10, 

1 1  en 16 dagen) .  

De ooglens wordt in  4 stukjes verdeeld en op de bovengenoemde 

wijz;e in cultuur gebracht. Aan de rand van de ooglens blijft meestal 

een kleine hoeveelheid pigmentbindweefsel hangen . Het onder-
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liggende plasma vervloeit zeer sterk, terwij l  in de meeste van 

deze cultures de epitheelgroei zeer u itgebreid is in de vorm van 

een aaneengesloten vlies, dat vaak reeds na een paar dagen een 

grote uitgebreidheid kreeg; meestal relatief weinig fibroblasten

groei. (Zie afbeelding 8). 

Uit deze cultures blij kt, dat de resultaten, verkregen met de 

doorstromingsmethode, ten aanzien van deze weefsels, niet be

hoert onder te doen voor die, bereikt met de techniek van CAHREL. 



H 0 0 F D S T U K IV. 

CULTUREN YAN LEVEHWEEFSEL. 

A. l'olwasscn kon�jncn . 

Danr de doorstJ·om ingsmcthodc nm DE IIA.\� vrijwel geheel 

Ïo.; gebaseerd op konijnen als proefdieren, lag het voor de hand 

te heginnen met het kweken van leverweefsel yan een volwa<;sen 

konijn . Behalve dnt wc dan een weefsel kweken homoloog aan de 

d oorstroming�vloeistof, leek het ook een wcefselcombinatie, 

wanrvnn men kon Ycrwaehtcn, dat zij , als zodanig, steriel zou 

zijn te vcrkrijgen en in cultuur te brengen. 

De vooruitzichten voor het slagen Yan een cultuur schenen hier 

bij vo01·baat niet ongunstig. Immers de leverstructuur in het 

lichaam bestaat bijna geheel uit levercellen en cellen van een 

bindwcefseltypc, d ie vanaf het eer�'>tc ontstaan van de lever als 

een labyrinth door elkaar gi'Oeicn. Als dit complex na de geboorte 

een geordende structuur krijgt, is hierbij de bloedstroom de rich

tende factor, d .w.z. bindwccl\el en klierbalkjes ordenen zich 

volgens het vcrloop der bloedeapillairen . Bindweefsel en klicr

wcef�el houden elkaar in evenwicht met dien vcr�tandc, dat het 

gewone bindweefsel in enigszins nocmenswaarde hocveelheid zich 

beperkt tot de omgeving (omhulling ) der grotere bloedvaten en 

galgangcn, terwijl in de acini het bindweefseltype alleen vertegen

woordigd i� door de cellen, d ie 01wolledig de capillaire bloui

sinussen bekleden, te weten de cellen van KuPFFER en andere 

cndothclialc cellen . 

l\Icn zou kunnen zeggen, dat onder normale omstandigheden 

het bovengenoemde evenwicht zich zó instelt, dat het bindweefsel 



het n iet vcrder brengt dan deze bekleding van het bloech·atcn

stelsel. Zodra echter pathologisch het epitheel ziek wordt, komt 

bindweefsel in de plaats. Bovendien is tot op zekere hoogte het 

bloed zelf als een deel van het bindweefsel te beschouwen . Em

bryonaal wordt deze toestand nog daardoor gecompliceerd, dat 

het bindweefsel dan ook het celmateriaal levert Yoor de vor

ming van bloed en bloedvaten .  

De levercel oefent in  het orgaan zij n  functie u it  in nauw con 

tact met het eromheen stromende bloed. O f  hierbij aan de cellen 

van KuPFFER een belangrijke dan wel een onbetekenende inter

mediaire betekenis toekomt, daarover zijn de discussies allerminst 

gesloten. 

Op het eerste gezicht leek het n iet onmogelijk, dat het epitheel

bindweefsel-evenwicht zich ook in de door!>tJ·oomdc cultuur zou 

kunnen handhaven ; daarbij stond mij n iet zo zeer een intensieve 

groei van het geëxplantecrdc weefsel als doel voor ogen, dan wel 

de mogelijkheid, ze als complexe structuur in het lcYcn te houden , 

en dan te proberen de functies van beide elementen na te gaan . 

Uit het volgende zal blijken, dat de cultures van volwas�cn 

lcYer in het algemeen n iet hebben beantwoord aan de verwach

tingen . Evenwel kwa men er enige feiten aan het licht, welke het 

vermelden waard zijn en een min  of meer uitYocrige bespreking 

van deze proevenreeks recht\·aardigen . 

Toen ik in het jaar l !)31 met deze proefnemingen begon, was de 

doorstromingsmcthodc nog slechts toegepast op het kweken Yan 

exsudaatcellen en beenmerg. 

Dit n ieuwe cultuurmateriaal vereiste natuurlijk een aanpassing 

Yan de doorstromingsmcthode. Hierover is reeds \Toeger (pag. 

1 5 )  het een en ander gezegd, maar het lijkt mij gewenst, op enkele 

bijzonderheden der tcehniek, die hier speciaal aan de orde kwamen , 

iets nader in  te gaan . 

Het was een eerste YOorwaarde, dat de lcvcrstukje!> zich \'as t

hechtten aan een onderlaag. 'Vij meenden voor dit doel gebruik te 
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mogen maken van onze eigen ervaringen met de cultuur van 

exsudaatcellen u it de buikholte van het konijn ,  waarvan reed!> 

eerder (zie p. 14 ) sprake is geweest. Wanneer men deze als zwerf

cellen kweekt, vormen ze direct een film op rle onderlaag. Wel is  

waar bestaat dezl:' eerst uit geïsoleerde zwerfcelkn, maar na enkele 

dagen ontstaat daaruit een samenhangende membraan van 

bindwcefselcellcn, welke n iet al te veel vcrschillen van het in de 

lever zelf aanwezige reticulo-cndothelium. Wanneer wij de lcvcr

!:>tukjcs dus brengen op zulk een bodem van rcticulo-cndothelium 

van hetzelfde dier, kan redelijkerwijze worden verwacht, dat ze 

hiermee direct contact zullen maken . 

Welke is onder deze omstand igheden de wederzijdse bcïn

Ylocding van leverweefsel en rcticulo-cndothelium ? Het was n iet 

onmogelijk, dat onder de invloed van het lcvcrwcel'scl het karakter 

van het reticulo-cndothel ium zou wijzigen . 1\Icn behoeft slechts 

te denken aan de normale invloed van leverweefsel op het bind

weefsel (cellen van KuPI"FER), aan de bloedvormende functie, 

welke zo sterk is vóór de geboorte, en tenslotte aan de bekende 

invloed van leverpreparaten op de pernicieuze anaemic. 

V crdcr i!> het bekend, dat leverccllcn, al of n iet met behulp van 

de cellen van KtrPFFER, in  vivo zeer intensief vcrwerken dat, wat 

het bloed aanvoert. Ook in d it opzicht kon vcrwacht worden, 

dat een toevoegen van exsudaatcellen als materiaal, dat eerst 

voor een groot deel afsterft, en dus door de levercellen zou kunnen 

worden benut, n iet ondoelmatig is. 

Nu zullen uit de aard der zaak, wanneer men een suspensic 

maakt van levermatcriaal, ook een aantal zwerfcellen uit de blocd

vaten in suspensie overgaan, en mede worden gcëxplantccrd ; 

wc kunnen dan verwachten, dat deze zullen groeien in dezelfde 

richting als de exsudaatcellcn . 

Op grond van deze overwegingen, begon i k  mij n  proefnemingen 

met de volgende techniek. 
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TECHNIEK. 

a) Bereiding van de leversuspens ie. 

Het konijn ,  waarvan het leverweefsel werd gebruikt, werd 

altijd eerst door verblocding gedood. Hierbij zat in de eerste 

plaats de bedoeling voor, de lever vooraf zoveel mogelijk te be

vrijden van overtollig bloed. Bovendien kon het bloed steriel 

worden opgevangen, en dienen voor het verkrijgen van konijnen

seru m, dat als toevoeging aan de buikholtevloeistof herhaaldelijk 

werd gebruikt. 

De arteria carotis van een konijn wordt distaal afgebonden en  

daarin wordt een glazen canule gebracht. 

Het bloed wordt i n  een steriel vat opgevangen, om daaruit 

scrum te kunnen winnen. Nadat het dier is  verbloed, wordt de 

buikholte geopend en de lever vrij geprepareerd. 1\Iet een schaar 

worden kleine stukje'> lever afgeknipt, zo ver mogelijk aan de 

peri ferie van het orgaan om het openen van grotere galgangen te 

vermijden, die misschien geïnfecteerd zouden kunnen zijn vanuit 

de darm. l\Iet behulp van twee fijne mesjes worden de lever

stukjes in een petrischaal, waarvan de bodem bedekt is met een 

dunne laag paraffine, in een weinig buikholtevloeistof fijn ge

sneden ; daarna enige malen met door1:.trom i ngsvloeistof u itgc

was!>cn, om de lever zoveel mogelijk te bevrijden van nog aan

klevende bloedcellen . 

De fijnste lcver�tukjcs worden met een pipet afgezogen en dan 

wordt met de rest dezelfde behandeling herhaald, totdat het 

leverwccl'!>cl Yoldoendc fijn is gesneden. Daarna wordt de suspensic 

van al deze stukjes in een steriele centrifugebuis gebracht. Even

tucel te grote 1:.tukjcs kunnen gemakkelijk worden geëlimineerd, 

ze zinken n .l .  snel naar de bodem ; men kan nu de bovenstaande 

suspensic afzuigen of afgieten en behoudt h ierin dan alleen de 

stukjes van de gewenste fijnheid. 

Na deze bewerking wisselt de grootte van de levcrbrokjes tussen 
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enige celbalken en ongc,·ccr de grootte van een acinus. De stukjes 

worden i n  de doorstromingsvlocistof gesuspendeerd; het nog 

-;tccds overmatig grote aantal rode bloedlichaampjes in de vloci 

stof kan aanmerkelijk worden gereduceerd, door de suspensic 

telkens even te laten staan ;  de leverstukjes bezinken en men zuigt 

de bovenstaande vloeistof met rode bloedlichaampjes af, vct·vcrst 

deze, en herhaalt rle bewerking zo nodig; de Mtspensic is echter 

nooit geheel vrij van rode bloedcellen te verkrijgen . 

b )  Bereiding van de e.?·sudaateellensnspensie. 

Zoals reeds vroeger is opgemerkt, worden voor het leveren der 

cxsudaatccllcn, welke de onderlaag voor het leverweefsel zullen 

vormen, kon ijnen op analoge wijze gebruikt als voor de bereiding 

van de doorstroming'ivlocistof i� bc-,chrcvcn . Om de gcwcn'itc 

samenstelling van de �uspcnsic te vcrkrijgen worden de konijnen 

in twee opeenvolgende dagen voorbehandeld met 500 cc. Ringcr 

intrapcritoncaal . 

Dcl'.c injectie roept een massale emigratie van polymorph

kcrnigc lcucocytcn te voorschijn ,  welk celmateriaal in de loop 

der volgende dagen geleidelijk wordt overwoekerd en benut door 

een toenemend aantal m ononucleaire zwcrfccllcn, die voor een 

groot deel het karakter krijgen van macrophagcn.  \Vanncct· na 

herhaalde inspuiting de huikholte na twee dagen wordt uitge

spoeld, krijgt men een celmateriaal van voor ons doel geschikte 

samenstell ing: J 70 °� polymorphkcrnigc cellen, welke gedeelte

l ijk reeds zijn gedegenereerd en � 30 �0 mononucleaire elementen, 

d ie op de basis van te gronde gaande polynucleairc lcucocytcn het 

geordende weefsel �'.uilen leveren . 

Na twee dagen worden dus de cx�udaatccllcn vct·zamcld en  

u itgewassen op de wijze, zoals door D E  HA.\� i s  aangegeven. 

c ) Doorstrolil ingsvloeistoffen. 

In de doorstromingsvlocistof werden om redenen, welke tclkcno; 
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bij de bespreking der resultaten zullen worden Yermcld, her

haaldelijk verschillende wijzigingen aangebracht. 

Gebruikt werden : 

Bu ikholteYlocistof; 

" 

" 

Geïnactiveerde 

verzadigd met lucht en 5 % C02; 

en konijnenserum (10 -50 %) ;  

buikholtevloeistof; 

Buikholtevloeistof en konijnenserum (10 %), beide geïnacti

veerd ; 

Haemolytische buikholtevloeistof en konijnenscrum. 

Om buikholtevloeistof te i nactiveren, werd deze gedurende 

24 uur geplaatst op een temperatuur van 60° Celsius. 

d) De cultuuropstelling. 

Tussen toe- en afvoerreservoir bevinden zich één of twee ronde 

cultuurvaten, zoals vroeger beschreven, met een centrale vcrhoging 

(afb. 1 ) . De bodem hiervan is bedekt met 15 dekglaasjes (5 X !Jmm).  

Wanneer in  deze vaten gekweekt werd op een grondslag van 

cxsudaatcellen ,  werd 2 à 3 dagen voor het begin van de eigenlijke 

levercultuur h ierin de exsudaatcellensuspensie gestrooid en na 

sedimentering op de dekglaasjes de doorstroming in gang gezet. 

Enkele dagen later wordt aan deze cultuur de suspensie van leYer

stukjes toegevoegd, welke ook op de dekglaasjes bezinken en 

Yerkleven .  In de vaten, welke geen voorcultuur van exsudaat

cellen krijgen, wordt eveneens de leverstukjessuspensie uitge

strooid en na bezinken de cultuur voorzichtig aangezet. 

In latere culturen zijn de leverstukjes ook gekweekt in konijnen

plasma als onderlaag, op de wijze zoals vroeger is beschreven. 

De doorstromingssnelheid was afhankelijk van de hoeveelheid 

cultuurmateriaal ; meestal was ze ongeveer l druppel in  60 

seconden . 
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DE CULTUURRESULTATEN.  

In mijn eerste cultures kweekte ik het volwassen leverweefsel 

zonder toevoeging van exsudaatcellen en doorstroomde met de 

gewone buikholtevloeistof. Dan bleek, dat er bijna zonder uit

zondering infectie optrad en buitendien de leverdeeltjes niet aan 

de dekglaasjes vasthechtten, zodat ze niet gefixeerd en gekleurd 

konden worden. 

Blijkbaar bevat het leverweefsel van volwassen konijnen, als 

zodan ig, d ikwijls infectiekiemen (col i ? ). 

Afgezien van deze infectiekans, was natuurlijk het kweken van 

leverstukjes op dekglaasjes, zonder toevoeging van een middel 

om de cxplantaten vao;t te hechten aan de onderlaag, n iet de meest 

geschikte kweckmcthodc. Het was heel goed denkbaar, dat het 

u itblijven van groei de infectiekans zou vergroten. 

Het bleek mij echter, dat leverweefsel, zonder andere toe

voeging in een gestolde plasmadruppel gekweekt, eveneens grote 

kans l iep om geïnfecteerd te worden . De cultuur bleef in het 

algemeen steriel, wanneer ik eerst, op de zoëven beschreven wijze, 

gedurende 3 à 4 dagen in het cultuurvat exsudaatcellen voor

kweekte en dan de leversuspensie toevoegde. Tevens legde het 

syncytium der leukocytencultuur de leverdeeltjes vast op de dek

glaasjes, zodat ze in situ gefixeerd en gekleurd konden worden . 

De infectie bleef eveneens achterwege, wanneer ik tegelijk met 

het leverweefsel een verse leukocytensuspensie toevoegde ;  ook 

dan had een vasthechten aan de onderlaag plaats. 

Hier bleek dus een verder voordeel van het combineren van de 

kweek van leverweefsel met d ie van ex!>udaatcellen, n .l .  dat daar

door het kweken van weefsels, die n iet zuiver steriel zijn, mogelijk 

wordt. 

Zoab reeds vroeger werd aangeduid, was het resultaat bij deze 

culturen van volwassen lcveJ·wcefsel tezamen met exsudaat

cellen, n iet evenredig aan de verwachtingen en ik vol!>ta daarom 
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met een kort weergeven van de resultaten van een groot aantal 

u itgebreide en tijdrovende proefnemingen. In de eerste plaats 

het resultaat, wat betreft het lot van de geëxplantecrde lever

stukjes. 

Een u itgroeien van het leverweefsel zelf, heb ik in deze cultures 

niet waargenomen. De dekglascultures, i n  toto gefixeerd en ge

kleurd, lieten zien, dat de kleinere leverstukjes door het reeds 

aanwezige syncytium van exsudaatcellen werden omgroeid en 

gephagocyteerd ; de grotere waren te ondoorzichtig om een nadere 

structuur te kunnen onderscheiden . 

Van enkele leverbrokjes, d ie bij de bewerking van de onderlaag 

hadden losgelaten, maakte ik echter paraffinecoupes. Dan bleek, 

dat reeds na twee dagen de kernen der levercellen pyknotisch 

werden, terwijl daarentegen het galgangenepitheel zich dikwijls 

zeer goed handhaaft; zelfs na 10 dagen kweken v inden we daarin 

nog uitstekend bewaarde kernstructuren. 

In het binnenste van de leverstukjes handhaven zich gedurende 

langere tijd cellen van een bindweefselnatuur, die waarschijnlijk 

als afkomstig van cellen van KuPFFER kunnen worden beschouwd. 

Door verschillende wijzigingen in de doorstromingsvloeistof 

aan te brengen, heb ik getracht betere resultaten te verkrijgen, 

wat betreft het in  stand houden van het leverweefsel. 

Zoo gebruikte ik op voorbeeld van DoLJANSKI (zie d iscussie 

in hoofdstuk V )  geïnactiveerde buikholtevloeistof (24 uur op 

60° C. ), in de hoop, dat m isschien hierdoor, zoals DoL.L-\�SKI 

beweert, de bindweefselgroei ten opzichte van de epitheelgroei 

zou terugblijveiL Hiervan zag ik echter geen bijzonder resultaat; 

met name werd noch de fibroblastengroei geremd, noch het 

epitheel op enigerlei wijze beïnvloed . Wel echter namen de infectie

kansen toe, waarschijnlijk, omdat, tengevolge van het inactiveren, 

de bactericide kracht van de doorstromingsvloeistof achteruit gaat. 

FERINGA (28 ) vond, dat de groei van exsudaatcellen reeds door 

toevoeging van geringe hoeveelheden bloedserum zeer gunstig 
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werd beïnvloed . In ml.Jn cultures bleek toevoeging (tot 10 %)  

van konijnenscrum aan de  doorstromingsvloeistof de gi'Oci der 

levercellen n iet in het m inst te beïnvloeden. 

Ik heb vcrder nagegaan, in hocverre verzadiging van de door

stromingsvloeistof met een gasmengsel van lucht + .5 % co2 

van invloed kon zij n .  De doorstromingsvloeistof, zoals ze in het 

algemeen wordt gebruikt, is tengevolge van C02-verlics meer 

alcalisch (PH ± 8 )  dan in  het l ichaam;  door verzadiging met 

lucht + 5 % co2 wordt deze afwijking weer gecorrigeerd en wordt 

een PH van � 7.3 verkregen . Nu is de afwijking naar de alcalischc 

kant in onze culturen i n  't algemeen m inder groot, omdat de 

cultuur zelf mee� tal vePl melkzuur vormt en daardoor de afwijking 

weer redresseert. Toch was het n iet onmogelijk, dat een goed 

ingestelde PH van invloed zou kunnen zijn op de groei .  Ook is 

bij de cultuur van exsudaatcellen wel gebleken, dat de groei 

mede afhankelijk is van de PH · 
Op de groei van het leverweefsel had evenwel de toevoeging 

Yan C02 geen i nvloed . 

Daar de dekglascultures geen du idelijk beeld gaven van de 

toestand van het leverweefsel en paraffinecoupes van losse lever

deeltjes reeds na 2 dagen een degeneratic van de lever lieten zien, 

bracht ik nog een w ijziging in de doorstromingstechn iek en ge

bruikte in plaats van dekglaasjes een onderlaag van konijnen

plasma in het cultuurvat (hcparincplasma) .  

Exsudaatcellen doen het heparinepl:: <;ma spoedig <;tollen . Op 

deze onderlaag kweekte ik dan een exsudaatcellencultuur en, 

nadat het syncytium was gevormd, werd de leversuspensie toe

gevoegd. Elke dag sneed ik dan een stukje plasma met leYcr uit 

en vervaardigde daarvan paraffineeoupcs. 

Ook dan bleek, dat de kernen der levercellen reeds na twee 

dagen pyknotisch waren, terwijl de galgangen en de stercellen 

Yan Y. K UPFFER goed behouden waren gebleven . (Zie afbeelding !l ) . 

Door toevoeging van trypaanblauw (1/20.000 ) aan de dom·stro-
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mingsvloeistof, kleuren de meeste cellen zich na 2 dagen diffuuo.; 

blauw; daardoor wordt duidelijk, dat deze blauwe cellen reeds 

afgestorven zij n .  

Afb. IJ .  Levercultuur van een volwassen konijn,  samengekweckt met cxsudaut

ccllcn, gedurende !I dagen, op een onderlaag van konijnenplusnm en doorstroomd 

met buikholtevloeistof + serum. Paraffinccoupe. 

Links: Organisatie van het syncytium der exsudaatcellen. 

Hechts: Leverweefsel, grotendeels te gronde gegaan en omgroeid door een kapsel 

van exsudaatcellen ; in het midden aan dit oppervlak een uitgegroeide galgang 

met duidelijke kernen in de epitheelcellen. Vergr. 120. maal. 

De specifieke balkenstructuur van de lever blijft lang intact. 

Na 8 -10 dagen ziet men dikwijls het syncytium der exsudaat

cellen aan de periferie der leverstukjes tussen de celbalken in

dringen. 

Een u itgroeien van het leverweefsel zelf trad ook in  deze cultures 

nooit op. 

In al onze proeven gingen dus de specifieke levercellen op den 

duur alle te gronde. Hoe gedroegen zich daarbij de bindweefsel

elementen ? 

3 



De inrichting der proeven bij deze levers van volwassen ko

n ijnen bracht met zich mee, dat wij in 't algemeen n iet konden 

onderscheiden tussen het bindweefsel, dat met de leverstukjes 

zelf was geëxplanteerd en het bindweef'�cl, dnt ontstaan was uit 

de toegevoegde exsudaatcellen. 

De zoëven i n  het centrum der weefselstukjes besproken cellen 

van het bindweefseltype waren waarschijnlijk grotendeels terug 

te voeren tot cellen van KuPFFER, die zich hadden gehandhaafd. 

De overgrote massa van het bindweefsel , die later wordt aan

getroffen, is echter afkomstig van exsudaatcellcn, en wc kunnen 

dus het gedrag van het bindweefsel samenvatten in het antwoord 

op de vraag, welke de reactie van het exsudaatbindweefsel was 

op de toevoeging der lcvcrstukjcs. 

Hierbij kwamen wel enkele mcrkwaanl igc d ingen aan het licht. 

De leverstukjes l iggen slechts zeer kort los op het syncytium der 

cxsudaatccllcn, spoedig ontstaat er tussen beide contact, cloonlat 

de stukjes door het bindwecf�el worden omkap�cld. Op de cultuur

dekglaasjes kan men die omkapseling van de kleinere lever

stukjes bij kleuring in toto duidelijk zien ; bij de grotere stukjes 

blijkt dit eerst na het maken van coupes, het mooist bij de in 

plasma gekweekte culturen . Zulk een bindweefselmembraan om 

de leverstukjes en vcrder ook aan het oppervlak van het pla!>ma 

kan er in de doorsnee soms zeer cpitheloid uitzien . Bij de bespre

king vnn de resultaten van pasgeboren konijnen kom ik hierop 

nog nader terug. Vaak leek het bij oppervlakkige beschouwing of  

men met een uitgroei van epitheelcellen te  doen had, n iet in  den 

zin van levercellcn, maar van ongedifferentiëerd epitheel. l\Iaar 

bij nader vergelijkend onderzoek moesten wij altijd weer ntst

stellen, dat wij hier te doen hadden met atypische groeivorming 

Yan het bindweefsel. 

Verder blijkt, dat onder de invloed van het toegevoegde lever

weefsel het syncytium van exsudaatcellen reageert door sterkere 

groei .  Daarnaast werkte toevoeging van !>erum aan de door-
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strom ingsvlocistof' nog bovendien groeibevorderend op het �yn

cytium, op dezelfde wijze zoals FmuNGA dat ook bij cxsudaat

cellc·n kon vast�tcllcn ;  h ierbij was in het algemeen de ontwikkel ing 

van de culturen in  het proxi male vat aanzienlijk verder gevorderd 

dan in het d istale, in die gevallen, dat bij de cultuur twee vaten 

achter elkaar waren geschakeld.  

Dit verschijnsel werd echt<:'r na enkele dagen daardoor gecom

pliceerd, dat speciaal in het proximale vat de membraan van 

exsudaatcellen neiging vcrtoont plaatselijk los te laten van de 

onderlaag en zich dan samen te trekken, een verschijnsel, dat bij 

doorstroming met serum in 't algeme<:'n vaak wordt waargenomen . 

Het merkwaardige was h ier, dat dit verschijnsel i n  het distale 

vat n iet duidelijk \\":-ts, mam· ook daar optrad,  reeds enkele uren, 

nadat in  de cultuur de volgorde der vaten was verwisseld . 

Verder treden in de omgeving van de leverstukjes reed>. na 

enkele uren een groot aantal kleine zwerfcellen van lymphocytcn 

karakter en vooral rode bloedlichaampjes op; deze zijn onge

twijfeld voor verreweg het grootste deel afkomstig uit elP gcëx

planteerde leve1 stukjes. Daarnaast kwam het echter, nu eem 

zeer frappant, clan weer minder duidelijk vóór, dat, reeds kort 

na de toevoeging van het leverweefsel het aanwezige syncytium 

de neiging vertoonde, massaal over te gaan tot de vorming van 

kleine zwerfccllcn, zoals dit onder bepaalde om�tandigheclcn in 

culturen van exsudaatcellen kon worden geconstateerd {DE 

HAA::-1 en FEJUNC:.\ ( 49 )} . '"'ij hebben voor het optreden van deze 

verschijnselen geen afdoende ,·erklaring kunnen vinden . Het feit, 

dat te midden van lyrnphocyten en rode bloedlichaampje� ook 

ontwijfelbare normoblasten voorkwamen, maakte het aanlokkelijk, 

om h ier aan crythropoëse te denken onder de invloed van het lever

weefsel. )laar met zekerheid kon daaromtrent n iets worden be

wezen, omdat een n iet te controleren aantal lymphocyten en 

rode bloedlichaampjes zeker afkomstig was uit het leverexplantaat. 

In de hoop, een eventuele crythropoëse te versterken, lwh ik 
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vcrschillende cultures doorstroomd met haemolytischc door

stromingsvlocistol', c\·cnwel zonder een re�>ultaat, dat in die 

richting aanwijzing zou kun nen geven. 

B. Pasgeboren en :eer jonge kon�jnen . 

De techn iek van deze proevenreeks is ten naaste bij dezelfde 

als d ie der levercultures van volwassen konijnen . Alleen werden 

deze cultures alle op konijnenplasma gekweekt en tot paraffine

coupes verwerkt. Dit jonge leverweefsel laat z ich zeer gemakkelijk 

in kleine stukjes delen. De levercellen bevatten in 't algemeen 

vrij veel vet. Behalve met de gebruikelijke doorstroming:..vloeistof, 

doorstroomde ik met een toevoeging van konijncnserum, van 

"darmcxtract" en met geïnactiveerde buikholtevloeistof, eveneens 

liet ik in meerdere cultures de stolling van het plasma gcschicden 

door middel van een m iltsuspensie. 

De infectiekans van deze cultures is aanzienlij k  geringer en 

het is zeer goed mogelijk, ook zonder exsudaatcellen, de steriliteit 

der cultures te handhaven. Toch verdient het toevoegen van een 

exsudaatcellensuspensie, om de leverdeeltjes goed op de plasma 

onderlaag vast te hechten, aanbeveling. 

Het gebruikte levermateriaal stamt van konijnen, 1 dag

.J. weken oud. 

Bij het doorkijken der seriesneden blijkt het volgende:  

Reeds na 24 uur vcrtonen de levercellen duidelijke tekenen 

van degeneratie. Y clc celkernen zijn dan al pyknotisch ge

worden. 

Na 48 uur is het grootste gedeelte der levercellen geheel te gronde 

gegaan. De galgangen handhaven zich zeer goed en dikwijls 

kon ik na 3 dagen een zeer duidelijke epitheelgroei waarnemen. 

In de cultuur zijn meerdere epitheelbuizen gevormd .  Het 

epitheel gelijkt veel op dat der galgangen ;  het ligt bijna steeds 
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te midden \·an dood en sterk vervet leverweefsel ; 1 11 afbeelding 

10 is dit duidelijk zichtbaar. 

Soms wordt het necrotische leverweefsel, na 4 dagen, geleidelijk 

door de exsudaatcellen geïn filtreerd . 

Afb. Hl. Levercultuur van een konijn van 4 weken met exsudaatcellen. ge· 

durende 8 dagen doorstroomd met buikholtevloeistof op een onderlaag van 

plasma. Pnraffinecoupc. 

Leverweefsel als zodanig geheel te gronde gegaan. lluisstructuren, bekleed 

met cpithcloidc cellen. waarin een duidelijke goede kernstructuur waarneembaar 

is. Deze cpitheloide cellen zijn waarschijnlijk afkomstig van galgangcpitheel, 

zodat de buisstructuren te vcrgelijken zijn met gcwockcrdc galgangcn. 

Vergr. : 120 maal . 

Het syncytium ontwikkelt zich krachtig en na 8- 10 dagen 

kan het er zodanig epitheloïd georganiseerd uitzien, dat de mor

pbologische onderscheidingskenmerken tussen epitheel en bind

weefsel vervagen. (Zie afbeelding ll en 1 2 ) . 

Buitendien wordt dit nog daardoor bemoeilijkt, dat door de 

schrompeling van het plasma, tengevolge van de fixatie, de juiste 

snederichting n iet altijd is vast te stellen. 
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�ormoblastcn of' tekenen van een crythropoësc waren m deze 

cultures n iet du idel ij k  aa n wezig. 

Uit de aard der zaak i!> in deze cultmes in de eerste dagen nog 

.\fb. I J .  Levercultuur van een konijn van .J. weken, gekweckt i n  plasma met 

exsudaatcellen en gedurende li dagen doorstroomd met hui kholtcvlocistof. 

Parafl'incl'oupc. El'll stukje le\·crwl'efscl tl'r wccrs:r.ijdt•n omgeven door plasnm 

(waarin enkele leukoe�·tt· n )  en omringd door cxstulaatecllcn. l iet leverweefsel 

:r.clf is te gronde gegaan. In het le\·crsl ukje en in de omgeving, eellcn met 

d uidelijke kernen. die sterk aan cpithccl<'Cllen doen denken. Vergt·. 1 211 maal. 

een groot aantal zwerfcellen aanwezig, omdat bij pasgeboren 

konijnen de Jeyer nog een bloedvormend orgaan is. 

In de diepere lagen van het plasma groeien slechts enkele der 

daarin gebrachte exsudaatcellen tot fibroblasten u it.  Lcverdceltjes, 

welke geheel door pla.':>ma zijn omgeven, gaan zeer snel te gronde 

(zuurstofgebrek? ) . In de hoop, dat, wat aan epitheelgroei was 

waargenomen, nog vcrder zou kunnen worden bevorderd, voegde 

ik aan het plasma een mi ltsuspensie toe, omdat in  het l ichaam 

de lever gevoed wordt o.a. vanuit de m ilt. Noch de milt Yan de 
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dieren zelf', noch die van ,·olwa.-,.-,en konijnen had een invloed op 

de epitheelgroei ;  wel vertoonde de cx-,udaatcellen cultuur, in de 

buurt van de miltstukjes, een verhoogde activiteit. 

Een deel van de m iltstukjes gaat in het plasma te gronde; 

gedeeltelijk groeien er fibroblasten uit. 

Afb. 12. Levercu ltuur van een konijn van 4 weken, gekweckt in plasma met 

exsurlaut·cellcn, gedurende H dagen doorstroomd met huikholtevloeistof. J>amf'

finecoupe. Enkele groepen cellen, soms in lJUisvorm, met duidelijke kernen. 

De?.e cellen ?.ijn vermoedelijk \'an cpitheliule afkomst. Vergr. 1 20 maal.  

l\Ien zou kunnen vermoeden, op analoge gronden, als voor de 

milt gelden, dat de groei van de lever in vivo op de een of' andere 

wijze, van de kant van de darm, via de poortader, wordt beïnvloed. 

Op deze gedachtengang ingaande, heb ik aan de buikholtevloei 

stof een autogeen uitgekookt darmextract toegevoegd. Doch ook 

hier kon ik geen invloed waarnemen van het extract op de cultuur. 

Toevoeging van konijnenserum aan de doorstroming1:.vloeistol' 

bleef ook in  deze cultures zonder resultaat op de epitheelgroci . 

Nu zou het voor de hand l iggen de doorstromingsproevcn voort 

te zetten met het kweken van leverweefsel van konijnenem

br�ronen. Embryonen van zoogdieren te verkrijgen is echter altijd 
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min of meer bezwaarlijk. Daarom heb ik �]echt� een enkele maal 

van dergelijk matcriaal gekweekt; maar in hoofdzaak verder 

gebru ik gemaakt va n kippcncmbryoncn, die ten allen tijde ge

makkelijk vcrkrijgbaar zijn.  

\Vat bij het kweken van leverweefsel van konijncncmbryoncn 

werd gevonden, zal in aansluiting aan deze resultaten worden 

vermeld. 

C. /( Î]J]Jcnembryonen. 

\Vannccr \\'C leverweefsel van kippcncmbryoncn kweken, dan 

i� de infectiekans practisch nihil .  

De embryonen, welke ik \·oor· deze proefnemingen gebruikte 

waren 8 tot 1 () dagen oud . Het bleek, dat tw.sen deze Iecftijds

gt•ctw.cn de ouderdom van het embryo geen merkbare invloed heeft 

op de groeiwijze of de groeisnelheid van deze culturen . Wel echter 

kon ik waarnemen, dat in het algenleen het lc\'crwcefscl van de 

jongere cm br�'oncn het plasma iets sncllct· doet vcrdocicn dan 

d at van oudere. 

Als onderlaag voor deze cHlturcs benutte ik wederom plasma, 

afkomstig van konijnen of kippen ; vloeibaar gehouden door middel 

van heparine (concentratie I 10120.000 ) .  

Ten aanzien van de cultuurresultaten, maakte het geen vcrschil 

uit of ik konijnenplasma dan wel kippenplasma gebruikte. Wel 

kreeg ik soms de indruk, dat onder invloed van de lcvercultuur, 

het kippenplasma iets eerder vcrvloeit dan het konijnenplasma. 

Het embryonaal extract werd steeds vers bereid van embryonen, 

welke dezelfde ouderdom hebben ab die, welke voor de lcvcr·

culturcs werden benut. Dit principe is ontleend aan het werk 

van (.;AILLARD (3.� ) : hij paste dit toe bij zijn proefnemingen over 

osteogcnesc in vitro.  

Daarbij moet direct worden opgcmct·kt, dat dit pr·incipc niet 

in al zijn con�cquentic� door mij is doorgevoerd ; ik heb er n .l .  



van af geziCn, om tijdens het cultuurvcrloop va n dag tot dag 

extract van steeds oudere embryonen te nemen . Ik heb dit n iet 

gedaan , in de eerste plaats, omdat de cultuur zich meestal over 

slechts enkele dagen u ibtrekte, en bovendien, omdat de bereiding 

van de grote hoeYcelheden extract, hiervoor nodig, practischc 

moeilijkheden met zich meebrengt. 

Het extract wordt gebruikt om de plasmadruppel te laten 

stollen en meestal wordt het bovendien toegevoegd aan de 

doorstromingsvloeistof tot een concentratic van 4 %· 

Op het voorbeeld van DoLJANSKI wederom, inactiveerde ik een 

deel van deze extracten door ze gedurende 30 minuten te vcr

warmen op een temperatuur van 70° Celcius. 

Vooruitlopend op de resultaten, kan ik hier vermelden, dat in  

de  doorstroomde cultures het te verwachten effect van het ge

ïnactivcerde extract geheel uitbleef, zodat ik, op deze wijze 

kwekende, de resultaten van DoL.JANSKI niet heb kunnen beves

tigen, zelfs n iet, wanneer de doorstromingsvloeistof ook nog werd 

geïnactiveerd. 

Tussen aan- en afvoervat wordt ook nu een rond cultuurvat 

geplaatst, (afb. 1 )  waarvan de bodem met 8 dekglaasjes 

(10 X 13 m .m . )  is bedekt. Op elk dekglaasje wordt een druppel 

plasnut gebracht en bij de eerste proefnemingen telkens één stukje 

lever en één druppel embryonaal extract. Het cultuurvat wordt 

gemonteerd en nadat de stolling van het plasma is ingetreden, 

wordt de doorstromingsvloeistof toegelaten en de doorstromings

snelheid geregeld (1 druppel in 40 tot 60 seconden ) .  Op deze 

wijze werden in elk cultuurvat meerdere a fzonderlijke cultures 

tegelijk doorstroomd. 

Hier volgen nu eerst de cultuurresultaten van deze eerste proef

nemingen, waar per dekglaasje één stukje lever werd gekweekt. 

In de cultures nemen we het volgende waar: 

Reeds na één dag ont�pruiten aan het leverstukje enkele fibro

bla�ten ; deze ontwikkelen zich in de loop der volgende dagen 



, \ fh. 1 ::. Leverweefsel ( k i ppenemhr�·o van 1 0  dagen) ged n n·nde ;; dagen ge

kweekt op l'en plasnm onderlaag en doorstroomd met huikholtevloeistof extraet. 

Fibroblastengroei geeomhi ueel'<l met eapillair\"orming. \'ergr. 1 20 maal.  

,\ fh. 1 -l-. Een deel van afb. 1 :1 sterker vergroot. Yeelkernige knooppunten der 

capillairen. Vergr. 2:10 maal. 
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tot een grote zone, die zich zowel 1 11 de breedte als 1 11 de diepte 

uitstrekt. 

DP fibrobla�>tcn, welke zich aan één der oppervlakten nm de 

pht�>madruppel ontwikkelen, zijn breder en vormen dikwijls een 

�>oort cndotheelvlics ;  de fibroblasten, welke in het plasma dringen, 

hebben een �:>maller vom·komen, zoals o.a. ook door GnoszvELD 

beschreven is (38 ). 

In verschillende cultures traden daarbij, op een wisselende 

afstand van het lcver!>tukjc, bepaalde centra op, met een groei ,  

d ie sterk deed denken aan de vorming van capillairen (zie af

beelding 13) .  

Hier waren zeer kernrijke agglomeraten gevormd, welke herin

neren aan analoge structuren, die embryonaal aanleiding geven 

tot de vorming van ccr!>tc vaten en bloedeilanden (zie afbeel

ding 1 4 ). 

In mijn cultures was van deze beide dan alleen de vaatvorming 

aangeduid. Ncrgen�> viel met enige zekerlwid aan te tonen, dat 

hiel'in bloedcellen zouden worden gevormd. Wel waren in de om

geving van het explantaat, d ikwijls verspreid, maar nog veel 

vaker groepsgewijze, op de meest verschillende dagen, kleine 

zwerfcellen aanwezig, waarvan een n iet onbelangrijk deel u it 

kernhoudende erythrocyten bestond .  D it is echter geen bijzonder 

verschijnsel, omdat het bij de cultuur van elk orgaan. voor zover 

het bloed bevat, optreedt. 

Ongetwijfeld is hierbij in mijn culture�> zeer zeker een mcuw

vorming van crythrocyten mede in  het spel en wel uit de voor

stadia, die in grote massa met de leverstukjes worden uitgeplant. 

BENEWOLENSKAJ.\ (2 ) heeft beschreven, hoc deze erythropoësc, 

in haar cultures van leverweefsel van menselijke cm bryoncn, 

voort<>chrced. 

Bij het kippenembryo is het niet gemakkelijk uit te maken, 

welke rode bloedcellen als zodanig zijn geëmigreerd dan wel als 

voorstadia en dan eerst na de emigratie gerijpt. 



Bij het kippenem bryo ZIJn immers ook de rijpe rode bloed

l ichaampjes kernhoudend. Bij het konijnenembryo kom ik op deze 

kwestie nog nader terug. In elk geval gaat de vorming van de 

rode bloedlichaampjes n iet onverminderd door. Na enige dagen 

verdwijnen de erythrocyten geleidelijk u it de cultuur. 

Vaak kan men ook een excentrische groei opmerken vanuit het 

gcëxplantcerde weefselstukje. 

Aan de zijde, waar de fibroblastengroei het sterkste is, is dan 

de epitheelgroei meestal het geringste. 

Afb. 1. 3 .  Leverweefsel (kippencmbryo 1 :3 dage n )  gedurende li dagen gekweekt 

op een plasnm onderlaag en doorstroom d  met buikholtevloeistof + extract. Uit· 

groei van het leverweefsel .  temidden van een fibroblalltem:one. Vergr. 1 20 maa l .  

Aan de tegenovergcstelde zijde, waar de fibroblastengroei de 

geringste uitgebreidheid heeft, treedt de epitheelgroei het duide

l ijkste aan den dag. 

Op de factoren, die h ierbij van invloed kunnen zijn,  kom ik 

naderhand nog terug. 

Het leverepithelium zelf' vertoont, meestal na twee of drie dagen, 

een woekering van de rand, waarin aanvankelijk geen mitoscn 

zijn te v inden . Waarschijnlijk is d it begin dus geen actieve groei .  

In de loop der volgende dagen breidt de woekering van de lever

rand zich uit en kunnen we enkele kerndelingen vinden. In over

eenstemming met de geringe groeisnelheid van het epitheel ten 

opzichte van de fibroblastenzone is het aantal mitosen gering. 
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De fibroblasten kapsel, welke het leverstukje omhult, wordt door 
deze groeiwijze van het leverepitheel als membraan dikwijls 

Afb. lli. Levercultuur van een kippenembryo van 1.3 dugcn. gedurende :1 dagen 

doorstroomd met buikholtcvlocistof. De?.c cultuur vcrtoonde in dl· omgeving 

een uitstrooiing van talrijke eilandjes van levcrcpitheel. Aan de re1•hterzijdc. 

de rand van het oorspronkelijk explantaat. Epitheelwoekering van de rand ; 

fibroblasten-groei. Vergr. 1 20 muul. 

Afb. 17. Eilandjes van leverepitheel van dezelfde cultuur als afb. l li. De 

leverl'ellcn hebben een fraaie kernstructuur en bevatten grote vetdmppels. 

' ergr. 600 maal. 
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vooruit ge!:>chovcn . Ligt de fibroblastenzone in  een ander niveau 

ntn de cultuur, dan groeit het epitheel er onder door of er bon•n 

overheen. 

Behah·c een groei van het epitheel als membraan, die dikwijh. 

een polyedrische vorm heeft (zie afbeelding 15 ) ,  zien wc ook wel 

lange cpitheclspruitcn, in de vorm ntn cclbalkcn, welke de 

fibroblastenkapsel doorboren. 

Een derde groeiwijze vormen de losliggende, min  of meer scherp 

afgegrensde cpitheeleilandcn. Ze l iggen verspreid tot een eind

weegs in de fibroblastenzone en voeren daarin een afzonderlijk 

bestaan. Meestal is hun aantal klein .  In één cultuur waren talloze 

van zulke eilanden, na drie dagen doorstromen met buikholtc

vloci":>tof. De meeste waren zeer klein (enkele cellen op door

snede ) ;  een paar waren veel groter. (Zie afb. 1 6  en 1 7 ). 

In deze eilanden was du idelij k  dru ppelvormig glycogeen aan

wezig, aangetoond met de histnlogi!:>chc methode volgens BEST. 

Een vcrklaring voor dit rcuMtchtigc aantal eilandjes weet ik 

niet te geven ; evenmin hoc deze epitheeleilanden precies worden 

gevormd. 

Wel zien wc vaak in de rand van het geëxplanteerdc lcvct·!:>tukjc 

een duidelijke onderbroken epithccl-bindwcefsel-!:>tructuur, be

staande uit goed levend celmateriaal; h ier handhaaft zich een 

groeiwijze, die herinnert aan de normale caYerncuzc bouw van 

de lever. Ook hier l igt het epitheel grocp-;gcwijze geordend, min 

of meer gelij kend op een cilandjc1-.structuur in de grocizonc. 

(Zie afb. 1 8  ) .  

Het uitgegroeide lcnrcpithcel is dikwijls zeer vetrijk (zie afb. 

1!) ). Dit is echter niet op te vatten al-; een teken van degeneratie, 

maar als een teken van infiltratie {NotWMANN (62 )}, want de 

levercellen zijn van hui1-. u it min of meer vetrijk,  terwijl wc het 

ook zic11 in een stadium, dat de cultuur optimaal groeit en er 

geen enkele vrees voor degeneratic gewettigd i->. 

De dikte van de plasmadruppel blijkt cn ig.'>zins van invloed 



,\fb. 1 8. Lc\·crwccfsel (kippencmbryo ]. ;  dagen ) gedurende 2 dagen gekweckt 

op een plasma onderlaag en doorstroomd met bui kholtevloeistof -r extract. 

Duidelijke onderbroken groei van epitheel en bindweefsel i n  het randgebied 

van het explantaat. Vergr. 1 20 maal.  

Afb. 1 !1. Leverweefsel (kippenembryo l l  dagen ) gedurende 8 dagen gekweekt 

op een plasma onderlaag en doorstroomd met buikholtevloeistof -r extract ;
.; �0 C02• l Titgegroeide membraan van vetrijke Icvercel len. De randcellen ,·ertonen 

<•nigszins het groeitype van bindwcefselcellen. Deze zone gaat veelal zonder 

scherpe afgrenzing in het bindweefsel over. Vcrgr. 2:30 maal. 
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te zijn op de groeiwijze der cultuur, in dien zin, dat in een dikke 

plasmalaag vooral een sterke fibroblastengroei tot uiting komt, 

gepaard gaande met een remming van de epitheelgroei. Bij gebruik 

van weinig plasma, zien we het omgekeerde. Na enige dagen 

kweken kan het weefselstukje, tengevolge van de plasmaver

vloeiing, geheel van de u itgroei ingszone worden gescheiden. Het 

explantaat rondt zich dan meestal af. 

Tengevolge van deze vervloei ing en afronding verliest het 

weefsel dan de steunpunten, nodig voor verdere u itbreiding en 

d ientengevolge komt dan meestal na enkele dagen de groei tot 

stilstand, hoewel h ier bij het leverweefsel deze nadelige invloed 

zich n iet zo heel sterk doet gelden, omdat de neiging tot plasma

vervloeiing niet uitermate groot is. 

Die vervloei ing treedt vooral op, indien het epitheel plaatselijk 

overweegt; ze is klaarblijkelijk een eigenschap, die het epitheel 

kenmerkt. (later kom ik hierop nog terug). Onder invloed hiervan 

kan een groeizone van bindweefsel zich plaatselijk terugtrekken 

e n  zulk een lege plek wordt slechts met grote moeite opnieuw 

met bindweefsel bedekt. Er ontstaat dus een "vacuum", waarin 

h et geëxplanteerdc centrum geïsoleerd en los komt te liggen. 

De vervloeiende werking was i n  het algemeen bij leverweefsel 

n iet van dien aard, dat zij van den beginne af, het gehele beeld 

beheerste. Veel sterker bleek zij echter te zijn in alle gevallen, 

waarbij ik aan de doorstromingsvloeistof, op de vroeger aan

gegeven wijze, lucht met 5 % koolzuur toevoegde. 

Het leek nu aannemelijk te veronderstellen, dat deze bedreiging 

van het voortbestaan der cultuur geringer zou worden, indien 

de cultuur meer steunpunten voor haar groei krijgt, n.l. door vlak 

bij elkaar een aantal leverstukjes u it te planten, wier groeizones 

met elkaar kunnen vcrsmelten en zo meer weerstand zullen kunnen 

bieden tegen incensehrompeling bij vervloeiing. B ij onze volgende 

proevenreeks hebben we dit principe toegepast en hebben dus 

op één cultuurdekglaasje n iet één, maar een groot nantal lever-
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stukjes samengebracht, door bij de plasmadruppel te voegen een 

druppel van een suspensie van leverstukjes in embryonaal extract. 

Inderdaad treden nu de groeizones, hoofdzakelijk uit bind

weefsel bestaande, spoedig met elkaar in contact en kunnen 

elkaar wederkerig steunen, wanneer het plasma begint te ver-

Afb. 20. Leverweefsel (kippenembryo 11 dagen ) gedurende i dagen ge

kweekt op een plasma onderlaag en doorstroomd met buikholtevloeistof 

extract + .ï 0 0 C'O ,. 

Een aantal cxplantatcn zijn onderling vcrbonden door uitgegroeid IJind

wccfscl, dat de afzonderlijke leverstukjes omhult. Bij het stukje l inks in het 

midden. wijkt de bindweefselkapsel voor het in gcsloten formatic uitgroeiende 

epitheel terug. Het middelste stukje vcrtoont aan de bovenzijde uitgroeiende 

cpithcclsprictcn. Hcchts boven zien wc een typisch voorbeeld Yan onder

broken cpithccl-bindwcefscl groei. De scherpe afgrcll7.ing rechts hencclcn. 

geeft een vcrvlociingsgebicd aan. 

vloeien . In de randgebieden van de geëxplanteerdc stukje!> zijn 

nu de zoëven besch1·e\'Cn groeiverhoudingen tu1>1>en epitheel en 

bindwcel'!>cl in vcr!>chillende variaties te vinden. (Zie afbeel

ding 20 ) .  

.J. 
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Op deze wijze kwckcndc, werd echter een cultuur van een 

zodanige dikte Yerkrcgen,  dat in het gefixeerde en gekleurde 

totaalbeeld n iet alle bijzonderheden duidelijk werden. Daarom 

werden ter con 1plctering nm een deel der cultures, na inbedding, 

coupes gemaakt ; deze werden voor dit doel op een cellaphaan 

onderlaag gekweekt (voor de stevigheid met een spoortje vaseline 

. \ fh. �1 . Levercultuur van een kippenembryo van 1l dagen, bestaande uit 

een aantal le\·crstukjes. gedurende 1 0  dagen gekweekt op een plasma onderlaag 

en doorstroomd met huikholtevloeistof - extract. .\an de periferie van het 

explantaat mNkwaardige ringvormige en polymorphc epitheelstruduren te 

midden van bindweefsel. \'l•rgr. 2:10 maal.  

op mica gekleefd ) en met dit cellophaan, als één geheel, i ngebed 

en gesneden. 

\Ve zouden de groeiwijze van het leverweefsel, zoals die u it het 

beeld yan de coupes en de totaalpreparaten kon worden afgeleid, 

op de Yolgendc wijze kunnen typeren : het bleek, dat van de 

combinatie epitheel-bindweefsel, welke werd uitgeplant, het bind

weefsel wederom verreweg de sterkste groeineiging had. Het bind

weef�el infiltreert de omgeving; het centrale uitgeplante �tuk 

blijft klaarblijkelijk in  zijn peri fere gedeelten levend leverepitheel 



bevatten, maar dit wordt voorlopig door het uitgegroeide bind

weefsel als een kapsel omsnoerd . Alleen hier en daar breekt het 

epitheel door en dan is een groeiwijze zichtbaar, welke veelal 

het gesloten epitheelkarakter vertoont, maar met voor de lever

cellen typische vetdruppels in een grote hoeveelheid. Aan de gren�:. 

van het zich handhavende of iets u itgroeiende epitheel en de 

bindweefselkapsel is herhaaldelijk dezelfde balken�:.tructuur zicht

baar, die we ook kennen van de leverstructuur in vivo. (Zie af

beelding 20 en 21 ) . 

De vervloeiende werking van cpithcclwecfsel, waar�:.chijnlijk 

een uiting van zijn kliereigenschappcn, is, zoals reeds werd op

gemerkt, in het algemeen, veel sterker dan d ie Yan bindweefsel. 

Overweegt die vcrdoeiende werking, dan gt·enst het epitheel zich 

niet alleen van de omgeving af, maar ontneemt ook de groei

kracht aan het bindweefsel . Het cxplantaat rondt zich af, terwijl 

de bindweefselkapsel zich rondom het wecf.,;cbtukjc terugtrekt. 

In de vervloeide omge,·ing groeit nu vaak, Yanuit het centrale 

stuk, de epitheelmembraan sterker en duidelijker 1 1 it .  

Als verschillende explantaatstukjcs met elkaar contact mak<.n 

door hun bindwcefseluitgroei, dan treedt de Yervlociing slechts 

plaatselijk op en veel later. Zo kan men veel beter het �:.amen

groeien van epitheel en bindweefsel bestuderen, dan aa n geïsoleerde 

explantaten . De invloed van de koolzuurtoevoeging i.'>, bij talrij ke 

weefselstukjes op één cultuurgla�:. samcngestrooid, Ycel minder 

duidelijk. 

Kweken we deze lcverstukje�:. in een cultuuryat met een dakke 

bodem en dekplaat (zie afb. 2 ), dan is het goed mogelijk de 

cultuur door het microscoop te bekijken met een zwak objectief 

(8 maal ). De leverstukjes, welke op plasma liggen, vertonen 

vooral een fibroblastengroei en weinig cpitheelgroci, zoals in 

overeenstemming is met de dikke plasma onderlaag. 

In seriecoupes van deze cultures vinden wc vooral de perifere 

levercellen in goede conditie, terwijl ze in de eerste dagen nog 



zeer veel glycogeen bevatten (Best-kleuring).  Nog na 5 dagen is  

er  in  meerdere cellen van het cxplantaat een ophoping van gly

cogeen aantoonbaar. 

l\Iaken we van deze cultures ijscoupes en kleuren we met 

Sudan III, dan blijkt er in de preparaten zeer veel vet aanwezig 

te zijn,  zowel in het oorspronkelijke explantaat als in de u itge

groeide celmassa. 

Tenslotte kan worden opgemerkt, dat bij deze serie experimen

ten onder de wijzigingen, die van tijd tot tijd werden aangebracht 

in de doorstromingsvloeistof, ook werd nagegaan de eventuele 

invloed van toevoeging van een geringe hoeveelheid dooier

materiaal ( ± 0.3 cc. op 100 cc. ) Het bleek, dat ook onder deze 

omstandigheden groei van levcrwccf"scl, ook van epitheel mogelijk 

is. Onze bedoeling daarbij was o.a., na te gaan, of de levercellen 

in onze cultuur in staat zouden zijn ,  dooicdJOlletjes actief" in zich 

op te nemen en te verwerken. 

In één experiment kreeg ik in dat opzicht du idelijk sprekende 

resultaten . Een nadeel van doorlopend gebruik van dit door

stromingsmatcriaal ligt daarin, dat de dooierkorreltjes op de cul

tuur lastige neerslagen vormen. l\Ien kan evenwel de invloed van 

het cxplantaat op deze dooiermassa bestuderen, indien men na 

een paar dagen de dooier u it de doorstromingsvlocistof weglaat. 

De cultuur kan dan het reeds bezonken dooiermateriaal vcr

werken. 

D. Konüncncmbryonm. 

Eén enkele maal heb ik lcverwecf�cl gekweckt van een konijnen

embryo van 2.1 dagen oud op een onderlaag van plasma + homo

loog embryonaalextract en doorstroomd met buikvloci�tor 

extract (eveneens van konijncncmbryoncn van 25 dagen ) .  

Een aantal dezer kleine lcverf"ragmentjcs werd gekweckt op 
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de gebruikelijke WIJZC op dekglaasjes ; één cultuur evenwel werd 

doorstroomd i n  een cultuurvat, geschikt Yoor microscopie : hierin 

waren de leverstukjes gesuspendeerd in een plasmamembraan, 

welke zowel aan de bovenkant als aan de onderzijde werd door

stroomd, doordat zij van de bodem van het cultuurvat wa!> los

gemaakt. 

Van de culturen op dekglaasjes werd er elke dag één gefixeerd 

en gekleurd. De andere cultuur werd dagelijks m icroscopisch 

gecontroleerd en na 7 dagen gefixeerd ; in paraffine ingesloten 

en tot seriecoupes verwerkt. 

Eerst volgt de beschrijving van hetgeen van dag tot dag werd 

waargenomen aan de dekglascultures. 

De cultuur groeide in het algemeen goed en er kwamen daarbij 

enkele bijzonderheden voor den dag, welke ik  h ier in het kort vcr

meld. Door de op de opeenvolgende dagen uitgenomen dekglaasje!> 

met elkaar te vergelijken en dit resultaat weer te toetsen aan 

hetgeen de levende cultuur onder het microscoop vertoonde, bleek 

het volgende: de leverstukjes zijn eerst intensief rood gekleurd 

en blijven dit gedurende een aantal dagen. In de groeizone zwerft 

in de eerste plaats een zeer groot aantal rode bloedlichaampjes 

en normoblasten uit. De rode kleur van de leverstukjes handhaafde 

zich gedurende de eerste zes cultuurdagen ; eerst op de 7de dag 

trad de eigen geelbruine leverkleur op de voorgrond; in het 

gefixeerde en gekleurde preparaat bleken ook toen nog veel rode 

bloedlichaampjes aanwezig te zijn .  

De groei vanuit de geëxplantecrdc !>tukjes vcrliep cnig!>zins 

anders dan in de proeven met levers ntn kippenembryonen . 

Wel is waar trad ook h ier de eerste dagen een duidelijke uitgroei 

van fibroblasten op, welke tevens de stukjes omkapsclcn, maar 

i n  het verdere cultuurverloop breidt de randzone van het geëx

planteerde stuk zich steeds verder u it. Terwijl dus eensdeels 

contact tussen de explantatcn komt tengevolge van de fibro

blastenuitgroci, breidt het randdeel van het explantaat zich steeds 
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over een grote uitgebreidheid de gecombineerde leverstructuur 

van epitheel en bindwecf'sel fraai bewaard blijft. 

Door elkaar groeien bindwecf'selcellen, groepen lcvcrccllcn, ten 

dele met veel vet, in balkvorm en als eilandjes ; daartussen op 

de gewone wijze groepjes bloedvormende cellen . Het mooist was 

dit te zien aan totaalpreparaten van de zesde en de zevende dag. 

De plasma onderlaag vcrvloeide zeer weinig, in tegenstelling 

met de plas11 1a  onderlaag in de darmcultuur van hetzelfde embryo. 

(zie aldaar ). 

De microscopische cultuur werd na 7 dagen gefixeerd en in

gesloten in  paraffine op de gebruikelijke wijze. Een groot aantal 

�cricsncdcn leerde het volgende : 

Grotere leverstukjes hebben een periferie van levercellen en 

bindweefselcellen met du idelijke kernen ; het centrum is voor het 

grootste deel te gronde gegaan ; maar overal vinden we ook in de 

centrale partijen nog vele levenskrachtige cellen. Sommige kleinere 

leverstukjes blijken zelfs geheel bewaard te zijn gebleven. 

De fibroblastengwei strekt zich eendeels uit aan de oppervlakte 

van het plasma; anderdeels omgeven ze de leverexplantaten, 

terwijl wc ook de zwerfcellen in deze coupes terugvinden. 

De levercellen bevatten een kleine hoeveelheid vet, zoals dat 

ook bij d ie van kon ijncncmbryoncn in vivo het geval is. 



H 0 0 F D S T U K V. 

SA.i\IENYATTING VAK DE LITERATUUR E� DE 

RESULTATEN DER EIGEN ONDERZOEKINGEN" 

BETREFFENDE HET KWEKEN VAN LEVERWEEFSEL. 

'Vannccr wc de literatuur over weefselculturen naslaan, dan 

blijkt dat de meeste onderzoekingen werden verricht op het terrein 

der bindwcefsclculturen. Slechts relatief weinig publicaties ver

schenen op het gebied der epithcelculturcn.  Hiervan i� er slechts 

een zeer klein gedeelte, dat betrekking heeft op het kweken van 

lever in Yitro. Voor deze laatste onderzoekingen werd in hoofd

zaak gebruik  gemaakt van jonge embryonale levers en bovendien 

werd steeds de techniek volgens C.�nnEL toegepast, soms met een 

geringe wijziging. Een doorstromingsmetbode vond nergens toe

passing; een enkele maal heeft men getracht lcYcrwcefscl van 

volwassen proefdieren (konijnen ) te kweken . 

Het heeft zeer lang geduurd, voordat DoL.JA:NSKI ( in 1929 } er 

i n  slaagde een zuivere stam van levercellen te isoleren. 

Voor hem was dit beproefd door LEVI ( 53 ), LYNCH (56; 57), 

en PoLICARD (65 ) ;  deze onderzoekers bestudeerden de celver

meerdering van kleine gcëxplantecrdc levcr&tukjcs . 1\Icn beperkte 

zich tot een studie van de morphologie der verschillende cel

elementen, welke zich uit zulk een fragmentje ontwikkelen . 

Bij andere onderzoekers (KAPEL, 51 ) stuitten deze onder

zoekingen op moeilijkheden van technische aard. 

Deze laatste onderzoeker is van mening, dat de hctcl'Ogcnc 

structuur van het orgaan de oorzaak is der moeilijkheden. In vivo 

hangen de verschillende celelementen ten nauwste samen en zij n  

onderworpen aan een voortdurende scherp luisterende regulatie. In 

vitro ontbreekt echter deze regtticrende invloed van het Ol'ganismc 
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en gaat de coördinatie van het orgaan verloren .  Het eigen karakter 

der cellen komt meer naar voren. l\Ien krijgt in de weefselcultuur 

dus geen harmonische ontwikkeling van het orgaan, wanneer 

een lever b.v. gedurende langere tijd wordt gekweekt, maar die 

cultuurvorm, voor welke de gegeven experimentele omstandig

heden het meest gunstig zij n .  

N a  een paar overentingen treedt de  groei van het bindweefsel 

sterk op de voorgrond en overwoekert gehePl die van andere 

celsoorten. De levercultuur wordt tot een banale fibroblasten

cultuur; men moet op de een of andere wijze ingrijpen om dit te 

verhinderen . 

Terwijl SJ\<IIHNOW (66 ) in zijn leverculturen de emigratie be

schrijft van grote vcrtakte cellen ,  welke hij voor levercellen 

houdt, vindt INNCIT ( .57 ) een emigratie van sterk met vet gevulde, 

phagocytcrcnde lcvcrccllcn, d ie zowel in de vorm van een mem

braan als van strengen kunnen groeien . 

AKAMATSU (I ) constateert slechts een tijdelijk in leven blijven 

der cellen ; overigens ziet hij slechts necrose van het leverweefsel. 

l\IITSUDA (5fl ) beschrijft de vorming van galgangen in zijn 

culturen . 

l\Ic. .J UNKIN ( 5S ) bestudeerde het gedrag der leverendothel ia 

in  vitro. Levermateriaal van een pasgeboren konijn vertoonde 

geen uitgroei van de levercellen zelf. Deze gingen zeer spoedig 

te gronde. De kern en het cytoplasma werden door neutraal

rood diffuus gekleurd.  

BöRNER en HERZOG ( 5 )  beschrijven in een korte mededeling 

het kweken van leverweefsel van volwassen cavia's in caviaplasma 

en kippcncmbryonaalextract. Behalve een fibroblastengroei en 

een woekering van galgangen, constateerden zij een vermeerdering 

van die lcvcrcellen, welke dicht onder de peri ferie van het cx

plantaat waren gelegen .  Deze cellen waren soms gerang�chikt 

om een lumen ; buiten het cxplantaat, in  de u itgroeiingszonc, zagen 

ze dit echter n iet. 
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BE)IEWOLENSKA.JA ( 2 )  kweekte embryonale mensenleven, ; be

halve een groei van het leverparenchym beschrijft zij de vorming 

van een bloedvatcnnetwerk. Tevens zag zij hierbij ingewikkelde 

processen van erythro- en granulopoëse optreden . 

KA PEL ( 51 ) pu bliceerdc uitvoerige onderzoekingen over lever

explantaten van ."i tot l!J dagen oude kippenembryonen. Deze 

cultures vertoonden meestal na 24 uur een sterke vervloeiing 

van het voedingsmilieu ; d ientengevolge gingen ze reeds na een 

paar passages te gronde. 

Door nu embryonaal hartspierweefsel aan deze cultures toe te 

,·oegen, emigreerden reeds na .J.S uur cellen uit het leverstukje 

in de spier. Het leverweefsel behield wel is waar zijn oorspronke

lijke grootte maar toch ten koste van het toegevoegde spier

weefsel, dat steeds kleiner werd, zodat spoedig een nieuw stuk 

moest worden toegevoegd . Na de 5dc passage (10 dagen ) was het 

leverweefsel voor het grootste gedeelte necrotisch, maar d icht 

bij de overgang naar de toegevoegde spiermassa, kon hij goed 

behouden levenskrachtige levercellen vinden, een enkele maal 

ook in het spicrwccf'scl zelf. Uit deze onderzoekingen blijkt n iet 

duidelijk of wc te doen hebben met slechts een in leven blijven 

van het leverweefsel, dan wel met een actieve groei, bevestigd 

door het waarnemen van mitosen . 

Nonn�lANN (62 ) had meer succe� met zijn leverculturen, ont

leend aan kippenembryonen van 12 dagen. In een medium van 

LocKE-LEWIS waaraan dextrose in  een bepaalde hoeveelheid 

werd toegevoegd, vcrkreeg hij na 4 dagen een duidelijke proli

feratie van lcvcrwcef'sel met veel mitoscn. Van vervloeiing van 

het plasma, de letale factor bij de leverculturen van KA PEL, 

had NoRDMANN bij deze zeer jonge embryonale levers geen last. 

Zijn succes was zelfs zo groot, dat hij in zijn publicatie schreef: 

"Die Kultivierung in JlJasma kennt keine Yersager !"  

Het uitgroeien van de  lever vcrtoonde een zeker rhytme en 

geschiedde u itsluitend door m itosen . De groeisnelheid der lever-
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cellen was minder, naarmate het gebruikte embryo onder wa�. 

Ook ging h ij de glycogeenfunctie der cellen na, doOl' behandeling 

met jodinmdarnpen, een methode, door LEWIS aangegeven . Hij 

kon aantonen, dat de levereellen in de cultuur het glycogeen 

synthetisch opbouwden . Het glycogeen wa:-, in levende cellen 

in opgeloste toestand en diffuus over het cytoplasma verspreid, 

aanwezig. Eerst door alcoholfixatic, zoal-; in  de histologische 

techniek gebruikelijk is ,  wordt het in de bekende korrelvorm 

neergeslagen .  Levende levercellen en plasma waren in staat het 

glycogeen af te breken . Glycogeen ,  door de levercellen afgegeven, 

wordt volgens NoRDMANN soms door macrophagen opgenomen . 

Alleen onder zeer gunstige cultuuromstandigheden werd het 

glycogeen gevormd en dus in zekere zin afhankelijk van de groei

snelheid der cultuur. De chemische samenstell ing van het cultuur

medium heeft h ierop practisch geen invloed . 

Vet, dat vooraf in de levercellen aanwezig i.'> of eerst later daarin 

wordt opgestapeld, heeft geen invloed op de groeimogelijkheid 

van de cultuur, maar wel wordt daardoor de groeisnelheid ver

minderd en zo de glycogeensynthese geremd. 

0KKELS (63; 64) gebruikt voor zijn culturen eveneens lever van 

jonge kippenembryoneB (10 tot 15 dagen oud ) en verkrijgt i n  

een mil ieu van autogeen plasma met embryonaal extract een 

membraanvorm ige u itgroei van polygonale cellen, die alle mor

phologischc kenmerken bezitten van leverccllcn . 

Daar bij alle leverculturen de bindweefselelementen tenslotte 

de O\'erhand krijgen en zonder ingrijpen de cultuur wordt tot een 

banale fibroblastencultuur, probeerde Doi..TANSKI { 16  tot 21 ) de 

groei van het mesenchym te remmen zonder die van de lever

cellen te beïnvloeden , om op deze wijze een reincultuur van lever

weefsel te verkrijgen .  Ook hij maakte voor zijn proeven gebruik 

van leverweefsel van 8 tot 10 dagen oude kippcnembryonen. 

Hij kweekte kleine leverstukjes op een mengsel van een druppel 

plao;ma, tot stolling gebracht door een druppel embryonaal 
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extract, dat gedurende 30 minuten bij een temperatuur van 

70° Celcius was geïnactiveerd . Dit geïnactivcerde extract had een 

duidelijke en direct remmende invloed op de mcsenchymgroei .  

Reeds na dP  eerste passage vertonen de  fibrobla�tcn tekenen 

van degeneratie ; de levercellen worden er n iet door aangetast 

en gaan rustig door in hun ontwikkeling. Na 8 tot 10 dagen is de 

levercultuur geheel van fibroblasten gezuiverd. Het centrale stuk 

groeit uit tot een d ikke epitheliale membraan. Enkele fibroblasten, 

d ie men nog buiten de mem braan vindt, vertonen slechts een 

geringe vitaliteit. Op deze wijze kon hij betrekkelijk gemakkelijk 

een zuivere levercultuur kweken. Het u itgroeien geschiedt mecc;tal 

i n  de vorm van een platte membraan . Is het plasma n iet voldoende 

gestold en zakken de leverstukjes er gedeeltelijk in weg, dan kan 

er ook in het plasma zelf een u itgroeien van leverweefsel optreden 

in de vorm van strengen en celbalken, overeenkomende met het 

architectonische type van de leverorganisatie in vivo. Op den duur 

wordt de neiging tot de vorming van strengen minder en treedt 

de groei in membraanvorm op de voorgrond. De uitgegroeide 

membraan heeft een typische polygonale vorm en daardoor is  

de levercultuur te onderkennen van elke andere weefselkweek. 

Zuivere leverculturen vervloeien het plasma niet. 

De u itgegroeide cellen hebben een diameter van 15 tot 30 mu, 

polygonaal van vorm en afgeplat. De kern, in  het m idden van 

de cel gelegen, is rond van vorm en bevat twee nucleoli .  Ook de 

rijkdom aan chromatine maakt deze kern typisch voor lcvercellen. 

Cellen met twee kernen, zoals JloucAun beschreef, zag Do1.

.TANSKI slechts zeer zelden. 

De celvcrmeE'rdering geschiedt u itsluitend door m itosis. Ge

durende de eerste twee dagen was in de levercellen vrij veel 

glycogeen aantoonbaar met jodium dampen (LEWIS ) . 

Soms was het diffuus verspreid i n  het cytoplasma, maar meestal 

opgehoopt op een paar plaatsen in het cellichaam . Reeds na de 

tweede passage was een groot deP] der glycogcnetischc functie 
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verloren gegaan . In de cclstrcngen, welke d iep in het plasma 

doordrongen,  was glycogeen het langst aantoonbaar. Vervetting 

der levercellen treedt op, naarmate het glycogeen verdwijnt. De 

levercellen bevatten een zeer grote hoeveelheid vet in de vorm 

van geïsoleerde druppeltjes, verenigd in groepjes. Het zijn vooral 

de neutrale vetten . Anisotropic ziet men slechts zeer zelden . 

Het optreden der vetdruppels is h ier allerm inst een teken van 

degeneratie der cellen,  maar heeft h ier een geheel andere betekenis. 

Het is een infiltratie ,  die reeds optreedt, zodra de groei begint 

en ook aanhoudt, wanneer deze zeer sterk is, dus in een periode, 

waarbij vrees voor degeneratie geen bestaansrecht heeft . 

.Ju ist die culturen, welke veel vet bevatten ,  zijn  zeer leYcns

krachtig en actief. Kristallen van cholcstcrinc en vetzuren traden 

veelvuldig in de culturen op. In deze reinculturen van levercellcn, 

welke gedurende meer dan 4 maanden werden gekweekt, bchielden 

de cellen hun specifiek karakter en bleef de groeisnelheid dezelfde. 

Een concentratic van 20 <}0 geïnactiveerd extract gaf de op

t imum resultaten voor de levergroei .  Onverdund extract had een 

uitgesproken schadelijke werking. 

Volgens DoLJANSKI kan deze methode van physiologischc 

s electie lang niet als universeel gelden . "Er behoort veel kennis  

van het materiaal, handigheid en u ithoudingsvermogen toe, om 

positieve resultaten te verkrijgen ."  

Nadat DOI.JANSKI zijn voordracht had gehouden op  het tweede 

internationale congres van Cytologen te Amsterdam (Hl30 ) wees 

DEMOTil er op, dat KATZENSTEIN en hij reinculturen van epitheel 

u it de lever, nier, long, maag en darm hadden vcrkt·egcn door 

toevoeging van cholesterinc (ca. I : 20000 ). 

Evenals NoRDMANN, constateerde ook DoLJANSKI een rcm

mrndc invloed van vetophoping op de glycogeen synthese ; 

immers hij kon slechts gedurende de eerste dagen in  zijn culturen 

glycogeen aantonen, maar zag zeer spoedig een sterke vervetting 

van de Jeyercellcn optreden . Ook in vivo wisselen, zoals u it ver-
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schillende onderzoekingen is gebleken ,  glycogeenafzettingen e n  

vetvorming i n  d e  cel elkaar af; d e  ene stofwisselingsrichting sluit 

dus min of meer de andere u it. 

BrszEGLIE (3 ) .  kweekte eveneens leYenvcefsels van kippen

embryonen ( 5 -8 dagen ) .  

Lever zowel als mesenchym groeide uit .  Het epitheel i n  de vorm 

van een membraan ; enkele cellen maken zich uit het verband los 

en groeien uit in het plasma, maar dan hebben ze een korte levens

duur. Het mesenchym groeide reeds na  24 uur uit;  leverweefsel 

eerst na 40 uur. De structuur der levercellen blijft na 32 passages 

(85 dagen) dezelfde, maar tenslotte overwoekeren de fibroblasten .  

Collageenvorming trad n iet op. De stercellen van KuPFFER 

worden tot makrophagen. 

Evenals DoLJANSKI probeerde ook ZAKRKWSKI (73 ) de oYcr

woekering der epitheelculturen door fibroblasten tegen te gaan . 

Hij zag een remmende invloed van heparine op het fibroblasten

deel der epitheel-binelweefsel cultures. Door toevoeging van 

heparine differentiëren en overleven beide celsoorten naast elkaar, 

gedurende enige maanden.  In heparineplasma groeien de culturen 

langzamer clan in heparine-serum ; eveneens houden ze vroeger 

met groeien op. De mate van remming is tot op zekere hoogte 

evenredig met de concentratie van het heparine. Prothrombinc 

zou een stimulerende invloed hebben op de fibroblastengroei .  

Heparine zou remmend werken, omelat het als antiprothrombine 

het prothrombine buiten werking stelt. 

EI'II IlUSSI en LACASS.\GNE (22 ) publ iceerden in 1933 hun proef

nem ingen aangaande het kweken van leverweefsel van volwassen 

konijnen , pasgeboren konijnen en kon ijnenembryonen, in een 

hangende druppel en in  een cultuurvat volgens CAHREL. 

Leverwedsel van een konijnenembryo van 20 dagen Ycrtoonclc 

gedurende de eerste dag een emigratie van makrophagen en  

andere leukocyten ; na  48  uur groeiden er  f ibroblasten u it;  alleen 

de derde dag trad er een begin van epitheelwoekering in de cultuur 
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op, die nog na 8 dagen duidelijk herkenbaar was, ondank-; een 

sterke fibroblastcngroei .  

De levcrcxplantatcn ntn pasgborcn konijnen gaven een over

eenkomstig resultaat. De cultures van Yolwasscn konijnenlever 

tenslotte bleven zonder en ig effect; geen em igratie van makro

phagen ; geen proliferatie van fibrobla�ten en geen uitgro,.,i van 

lcvcrcpithecl. 

"Vanneer wc de resultaten van deze onderzoekers samenvatten, 

dan blijkt dat een u itgroeien van zeer jonge embryonale levers 

in vitro wel gelukt, maar de cultuur  wordt u iteindelijk door 

ribroblasten overwoekerd . 

Do r..TA�SKI vcrkreeg een reincultuur YlU1 leverweefsel door het 

embryonaal extract te inactiveren.  

Ik laat hier nu ccr:-.t de korte samenvatting van mijn e igen 

onderzoekingen met leverweefsel volgen, alvorens deze nader te 

toetsen aan het in de l iteratuur vermelde. 

S Al\lEN VATTI N G  VAN DE RESU LTATEN 

DER LEVERCUJ .'l'UHES. 

,\ .  Cultnres vnn leverweefsel van volwassen 
en :;;eer jonge konünen. 

l .  Leverweefsel van een konijn ,  in zo fijn mogelijke suspensic 

op dckglaa:-.jc:-. gestrooid, hecht zich niet aan de omlcrlaag vast, 

ook n iet na enige dagen. 

Leverweefsel van oudere konijnen is als regel te be:-.chouwcn ah 

geïnfecteerd materiaal. Cultures h iervan gaan dan ook mec�tal 

door infectie te gronde. Deze infectie treedt ook veelal op, indien 

men de lcvcrstukje-; in een druppel plasma vastlegt. 

2. \\'anneer men dergelijk leverweefsel kweekt op de bodem 

nm een bestaande cultuur van exsudaatcellen op dekglaasjes, 

of wanneer men een :-.uspcn:-.ic van leverstukjes kweekt, vermengd 
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met een voldoende hoeveelheid verse exsudaatcellen nm het 

konijn,  dan treedt geen infectie op en hecht zich het weefsel nijwcl 

onm iddellijk aan de onderlaag. 

a. In cultures, op deze wijze aangelegd, gaan echter de leYcr

cellen vrijwel vana f  het begin degenereren .  Yermeerclcring der 

levercellen of zelfs een zich handhaven ervan wordt n iet gcyonden . 

De leverstukjes worden omwoekerd door het syncytium der 

exsudaatcellen en nccrotiseren ; de kleinere fragmentjes, be�taande 

uit enkele cellen, '''OI"den onder i nvloed van de exsudaatcellen 

geresorbeerd . 

Alleen hier en daar handhaaft zich het epitheel der galgangcn, 

zoals bleek uit paraffinecoupes, gemaakt van op plasma aange

legde cultures. Voorul in cultures van jongere dieren kon ik d it  

epitheel dikwijls met tekenen van groei na  enige dagen terug

,·indcn . Temielden van het degenererende leverweefsel blijven Yaak 

een aantal bindweef�clelementen (cellen van KcPFFEn ) in goede 

toestand, zoals men uit de normale kernstructuren kan afleiden . 

4. Op geen enkele wijze kon het leverepitheel tot sterkere 

groei worden aangezet. Toevoeging van een extract van darm

weefsel of van een miltsuspen�ie bleef zonder resultaat; eveneens 

toevoeging van konijnenserum. 

Ook door inacti\·eren van de doorstromingsvloeistof en van het 

extract werd noch de groei van het leverweefsel, noch die der 

exsudaatcellen op en igerlei wijze beïnvloed. 

5. De cultuur van exsudaatcellen reageert op de toegeyoegclc 

leversuspensie met een grotere vitaliteit. Daarbij kon ik her

haaldelijk het optreden van op normoblasten gelijkende cellen 

constateren, op een wijze, welke aan een erythropoëse deed denken. 

Paraffinecoupes van cultures, aangelegd op plasma, vertoonden 

een exsudaatcellensyncytium, u itgroeiend als een membraan over 

de leverstukjes en aan de oppervlakte van het plasma. Daarbij 

kreeg het syncytium vaak een epitheloid karakter, zodat het 

dikwijls moeilijk was, h ier een u itgroeien van leverweefsel uit te 
.,;luiten . 
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B. Embryonaal leverweefsel (kippen- en konHncncmbryonen) .  

Leverweefsel van kippenembryonen van 10 - 1.5  dagen, ge

kweekt in een plasmadruppel op dekglaasjes volgens de door

strom ingsmethode, vertoont een u itgroei, zowel van het lever

epitheel als van de bindweefselelementen. 

I .  De bindweefselelementen groeien op verschillende wijze : 

r:t.. Op de gewone w ijze rad iair u itstralend in het omgevende 

plasma; 

�- Als een soort kapsel, die het geëxplantecrde stuk i nsluit; 

y. Hier en daar in de vorm van een netwerk van onderling 

samenhangende l intvormig uitgroeiende veelkernige celaggre

gaten, op de wijze, zoals ook in vivo capi llairen ontstaan .  Deze 

eigenaard ige wijze van groei vcrtoont allerlei overgangen tot 

de gewone sub r:t. hesproken bindwccfselgroei .  

De bloedvormende elementen van het bindweefsel blijven als 

zwerfcellen een aantal dagen gehandhaafd, in de omgeving 

van het cxplantaat. 

2. De epitheliale formaties vinden WIJ 1 11 de cultuur op vcr

schillende wijze terug: 

rt.. Tezamen met bindweefsel als een u itbreiding, m isschien een 

u itvloei ing van de randgedeelten van het explantaat; hierhij 

wijkt de hieroml iggende kapsel van u itgegroeide bindweefsel

cellen mee u it. 

{J. Als kleinere of grotere plaatselijke uitgroeiingen van epitheel

membranen, waarbij de kapsel plaat-,elijk doorboord i<>. Ge

woonlijk is h ierbij het epitheel een aaneengcsloten formatie, 

maar is dan toch vaak omhuld door bindweefsel ; d it laat�tc 

groeit echter ook wel in een ander niveau als het epithel ium . 

y. Ab cpithcelc ilandjc-; in  de omgeving van het gcëxplantccrdc 

stuk, meestal �lcchts enkele, soms zeer talrijk . 

In vcrschi llend opzicht behoudt het leverweefsel de cigcn-

1->Chappcn, waanlom het zich in vivo kenmerkt. Glycogeen i� 
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gedurende een aantal dagen aantoonbaar. Ook door hun vet

gehalte lijken de cellen op embryonale levercellen . In tegen

stelling met andere epitheliën (lens, darm ) is de  neiging als 

membranen uit te groeien, slechts gering. De Yen•loeiende 

werking van dit epitheel uitgaande, is slechts gering en in 

verband hiermee staat, dat de epitheelformaties bijna nooit 

scherp zijn afgegrensd van het bindweefsel. 

Bij een geïsoleerd explantaat wordt op den duur de groei 

geremd door de Yervloeiing van het geheel. B ij het kweken 

van een aantal leverstukjes in elkaars nabijheid komt het 

spoedig tot een dichte verbindingszone van uitgegroeid 

bindweefsel tussen de verschillende stukken. In de rand

gedeelten van het zich geleidelijk uitbreidende, geëxplanteerde 

centrum komt dan de typische gecombineerde groei van bind

weefsel en epitheel \"aak duidelijk uit; het epitheelweefsel 

heeft dan vaak hetzelfde karakter van vertakte strengen ab 

lil VIVO. 
3. De vervloeiing m de leverculturen werd sterker, wanneer 

aan de doorstromingsvloeistof co2 werd toegevoegd . 

.J.. Inactiveren van de doorstromingsvloeistof en van het 

embryonaal extract had geen duidelijk effect op de groeiwijze. 

Van een remming van de bindweefselgroei of een overwegen van 

het epithelium was geen sprake. 

5. Bij het kweken Yan leverweefsel van oudere kon ijnen

embryoneB was het resultaat in grote trekken analoog aan dat 

van een kippenembryo ; ook lner slechts geringe neiging tot 

vervloeiing; eveneens een gecombineerd uitgroeien van epitheel 

en bindweefsel, alsmede de vorming van epitheeleilanden en 

epitheelstrengen temidden van bindweefsel. Opmerkelijk was, dat 

de radiaire groeiwijze van het bindweefsel m inder sterk was uit

gesproken en dat in groot aantal op het dekglas geëxplanteerdc 

stukjes zich als geheel afplatten en zich daardoor uitbreidden i n  

de omgeving; zo konden de kleinere explantaten zich handhaven 

5 
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zonder een centrale necrose. Kernhoudende rode bloedlichaampjes 

handhaafden zich tot het laabt. Het :-.amengrocicn van epitheel 

en bindweefsel vcrtoonde vaak het beeld van onregelmatig samen

hangende epitheelstroken als een netwerk, in  welks mazen het 

bindwccf'sel als een bloedvormend wccf'sel gevangen zat. 

Vcrgelijken wc deze resultaten met datgene, wat er i n  de ] item

tuur wordt vermeld, dan blijkt, dat ook hij ons een kweken van 

leverweefsel van volwassen dieren n iet mogelijk was. Bij cm

bryoncn was dit wel mogelijk en dan werd de groei n iet du idelijk 

door de ouderdom van het embryo beïnvloed. 

Evenals NoiWl\lA:'I:N en l10LIC.\RD vonden wij , dat het lever

epitheel zijn eigenschappen behield en i n  het algemeen zich niet 

als een ander epitheel gedroeg. In tegenstelling met hetgeen 

DoL.JANSKI vermeldt, konden wij met de doorstrom ingsmetholle 

geen grocivcr!>chil tussen epitheel en bindwccf'sel te voorschijn 

roepen door middel nm het inacti,·ercn der doorstromingsvloei:-,t of 

en  het cm bryonaal extract. 
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CULTUREN VAN DAR.\IWEEFSEL. 

Kippenembryoncn van 8 tot 16 dagen Yormdcn in hoofdzaak 

het materiaal, waarvan het darmweefsel wc1·d door�tro01ncl .  De 

methodiek is geheel gelijk aan die, welke Yoor het cxplantcrcn 

van embryonale levers werd beschreven. 

Aai1\'ankelijk doorstroomde ik  dm één of  meerdere :-tukjcl-

darmweefscl in een druppel plasma cmlwyonaal extract, op 

dekglaasjes ; later deed zich de behoefte gevoelen aan ':>Criesnedcn 

van de cultuur en gebruikte ik dan ccllophaan in plaat� van glas 

als onderlaag; eerst in de loop van l!l35 vcrschaften n ieuwe 

cultuurvaten met een vlakke bodem, afgedekt door een glasplaat 

(afb. 2 )  de mogelijkheid de cultuur ook voortdurend micros

copisch te controleren en te fotograferen of te filmen . 

Vcrwerking van het cnlt !HI Iïllatcriaal. 

Met behulp van een fijn pincet laat zich de darm gemakkelij k 

uit de buikholte verwijderen . 

l\Iet twee mesjes wordt deze darm verdeeld i n  kleine buisvormige 

stukjes van l à 1 1/2 m.m.  lengte. Deze bewerking gaat zeer ge

makkelijk en snel, zodat het resultaat is, dat de darmstukjes 

alleen aan hun uiteinde een wondvlakje hebben, in tegenstelling 

met b.v. leverstukjes, welke bij het fijnsnijden aan vrijwel alle 

kanten worden wond gemaakt. 

l\Ien kan a priori verwachten, dat de grootte en het aantal 

van deze wondvlakken Yan invloed zal zijn op het uitgroeien 

van het explantaat. Deze darmstukjes zijn dus nijwel intacte 

organismen, waarbij wc niet alleen epithelium, maar ook spier-
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wcel'scl, bindweefsel en het mesotheel van de omhullende darm

serosa in meer geordend verband uitplanten, terwijl bij het 

fijnsnijden van de lever de 'itructuur van het orgaan oycral 

wordt opengelegd . Ook kunnen wc verwachten, dat i n  de darm

cultures het gladde spierweefsel een zekere rol zal vervullen, met 

name ten aanzien van het optreden van peristaltische bewegingen. 

Ook met het mesothec] van de darm�crosa, voeren wc een on

bekende factor in de cultuur in,  maar daarop kom ik nog nader 

terug. 

In dit hoofdstuk wil ik voorlopig volstaan met de vcrmelding 

Yan het kweekresultaat bij deze cultures. 

ltES L' LTATE::-\ DER D.\ Hi\I CU LTUH.J<::S.  

A. M orphologic en grociwHzc. 

\ Vanneer wc op elk cultuurglaasje slechts een paar (2 tot 4 )  

darmcylindertjes, i n  een druppel plasnut + extract gelegen, 

door:-.tromen met buikholtevlocistof, dan blijkt er reeds na 24 

uur een uitgcbi·cide epitheelgroei op te treden in  de vorm van een 

membraan, welke uit min of meer afgeplatte cellen bestaat. 

l3ehalvc epitheel groeien er ook fibroblasten u it, maar in ver

houding tot de epitheelgroei blijft de fibroblastengroei zeer sterk 

ten achter. Veel meer dan bij de lever het geval is, vervloeit de 

onderlaag van het plasma, waardoor de darmstukjes tenslotte 

kunnen loslaten van het dekglas. Zeer merkwaardig is het feit, 

dat de darmcylindertjcs zich steeds meer afronden en in culturen 

van 8 tot 10 dagen veelal tot bolletjes zijn geworden . 

De epitheelmembraan heeft een gladde rand en in  overeen

�temming met de langzamere groeisnelheid van het epithelium 

vinden we dam·in aanvankelij k  betrekkelijk weinig m itosen . Het 

epitheel ontwikkelt zich meestal eerst aan de open uiteinden 

van het darmcylindcrtjc;  naderhand vc1·cn igen zich vaak de eerst 
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gescheiden epitheelmembranen langs de zijkanten van het ex

plantaat (zie afbeelding 22 ) . Zeer spoedig treedt een sterke ver

vloeiing op en deze beheerst mede de vorm van het geëxplanteerdc 

stukje en van de uitgegroeide membranen. \Vanneer bijvoorbeeld 

2 dagen na het begin der cultuur de vervloeiing van het plasma 

zich nog steeds beperkt tot de naaste omgeYing van het darm

stukje, dan vinden wc vaak de vervloeiingszone omgeven door een 

.\ l
'b . �:! . Darnwultuur (kippcncm bryo 10 dagen).  gerlurcnrlc 2 ! lagen gekweckt 

en doorstroomd met buikholtevloeistof � extract. l iet oorspronkelijke c xplantaat 

is de donkere zone in het midden. geheel gevat in epitheel. Uit epitheel. dat nm de 

uiteinden is uitgl'groeirl, heeft daar links en rechts een vervloeiingszone ge\·or·md 

en hel'ft daarna het cxplantaat omgroeid .  Vanuit dit lnatstl' groeit spaanaam 

bindweefsel langs de onderzijde van het epitheel naar buiten. Links is het binnen-

groeien van l'pithecl i n  de vervloeii ngszonc ziehtbaar. Vergr. l li maal. 

laag epitheel van enige riJen dikte. De vcrdociing heeft dus 

grotere en kleinere hiaten gedreven in  de continuïteit van het 

epithelium ; men zou ook kunnen zeggen, dat het epithelium de 

vervloeiingszone, die het zelf heeft doen ontstaan, blijft om

hullen. Vanuit dit randepitheel groeit dan dikwijls nog weer 

een n ieuwgevormde epitheelmembraan in de vcrvloeiingszonc van 

het plasma naar binnen (afbeelding 22). Eveneens vinden wc 

geïsoleerde groepen epitheelcellen over het cultuurglas verspreid,  
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in de vorm van afgeronde eilandjes, die geen tekenen ntn verdere 

groC' I vC'rtonen . 

De fibroblasten groeien ook uit. evenwel, zoal-. 1·eeds is uan

ge�tipt, in veel m indere mate dan het epitheel ; we Yi nden ze boven 

o[ onder de epitheelmembraan do01·groeicnde . 

. \ f h. 2:1. Darmeultuur (kippenemhr�·o 1 0  dagen ), gedurende � dagen gekweckt 

en doorstroomd met huikholtevloeistof + extract. l iet oorspronkelijke darmstukje 

ligt als een scherp afgegrensde (•ylindcr in het midden. Het van de uiteinden uit

gegroeide epitheel heeft het cylindcrtjc omgroeid en tevens door twee uitgestrekte 

vervlociingsgebieclen aan wecrs;djden geïsoleerd. Om de vervloei ingszonc een dunne 

cpithcclbegrcmdng. Spaarzame uitgroei van bindweefsel vanuit de heide uiteinden 

van het cxpluntaat in het niet vcrvloeide deel van het plasnm cu vcrder huil en 

om de vcrvloci ingswne. In de \·cn•lociingszonc zelf een aantal ge asoleerele fibroblasten 

Vcrgr. 2H maal. 

Enkele losse fi broblasten, die zich als samenhangend wccl'sel 

n iet kunnen handhaven, vinden wc lil het vcrvloei ingsgcbicd 

tC'rug (afbeelding 23 ).  

In  deze cultures treedt dus reeds van den beginne a f' een zodanige 

plasmavcrvloei ing op, ook zonder een aparte toevoeging van 

koolzuur, dat de f ibroblastengroei slechts bij u itzondering tot een 

nocmenswaardige ontplooi ing komt. Op zich zelf beschouwd is d it  
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een factor, die het uitgroeien van cpithcclwccf�el ten goede komt. 

Zoals reeds opgemerkt, rondt nu het geëxplantccrde stukje zich 

�teed� meer af (na 7 tot 10 dagen kweken ; zie afbeelding 24 ). 

Ook kon ik  d ikwijls waarnemen, dat 2 of 3 darmcylindcrtje:-. 

gingen versmelten tot één geheel, terwijl in de omgeYing epitheel

membranen van grote afmetingen, maar u iterst dun zich hand

ha\·cn . 

. \l'b. 2 �. Darmcultuur ( kippenembryo 1 0  dagen ). gedurende J O  dagen gekweckt 

en doorstroomd met buikholtc\•locistol' + extract. Het oorspronkelijke cxplantaat 

is geheel afgerond. De enorme, scherp a fgegrensde epitheeluitbreiding is door de 

vervloeiing vcn·ormrl en in vcrschillende gedeelten gescheiden. Naast de epitheel-

eilanden c'nkelc verspreide fibroblasten. Vcrgr. 2!i maal. 

Deze conglomeraten zijn meestal eveneens tegen de omgeving 

min of meer afgerond, al worden ze n iet tot vrijwel zuivere bol

letjes, zoals de boven beschreven geïsoleerde stukjes. Een en 

ander deed sterk denken aan hetgeen indertijd door FISCIIER (34 ) 

is beschreven als darmorganismc, een afgerond geheel, waarvan 

de buitenkant door cyl inderepitheel wordt bekleed. 

Om nu een inzicht te krijgen i n  de structuur van deze conglo

meraten was het nodig, coupes te vervaardigen ; daartoe gebruikte 
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ik dan, als onderlaag, cellaphaan in plaats van glas, welk materiaal 

zich met een microtoom uitstekend laat snijden . Daar ik meende 

te kunnen vcrwachten hiermede de organ ismevorming in de hand 

te werken, heb ik d aarbij nu  niet een paar, maar een groter aantal 

cylindertjes in één plasmadruppel samengebracht. 

\Vc zien nu in coupes van de hicdJovcn vcrmelde darmorganis

men, dat deze als regel ontstaan, doordat het gcëxplantecrdc 

.\f.h :!.i. Darnwultuur van een kippenem hr�·o ntn 1 1  dagen, gt•durende � dagen 

•loorstroonu l  met buikholtevloeistof + e\.traet. Paraffine coupe. Vorming van 

t•cn darmorgan isme. J )e buitenkant is bekleed met een fraai éénlagig eylinder

cpitheli um, dat het organisme geheel omgeeft. Onder het eylindcrcpithelinm Jos

mazig mest'tH'hym. Dit gaat naar binnen gek•idl'lijk over in een meer eompaet 

weefsel , \'oortmnwl ijk bestaande uit glad spicrwecf.�t'l (vermengd met hindweef:�el ) .  

Verg. Hl maal. 

stukje of' de vcrsmelting van cxplantatcn aan de buitenzijde om

groeid wordt met fraai cyl inderepitheel en dat dit omhullende 

epitheel een inhoud insluit, welke bestaat uit mesenchym i n  

reticulair verband, op d e  wijze, zoals ook vroeger door FISCHER 

i� beschreven (zie afbeelding 2.5 ). Vaak is het centrum necrotisch ; 

in elk geval wordt het epitheel aan de oorpsronkelijke lumenkant 
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niet meer teruggevonden . Dikwijls blijven in  het nieuwe, als het 

ware binnenste buiten gekeerde darmorganismc, behalve het 

mesenchym, ook op glad spierweefsel gelijkende formaties in goede 

toestand aanwezig. 

l\Ien zou kunnen veronderstellen, dat het epitheel, dat het 

organisme omgroeit, en ook de uitgegroeide epitheelmembranen 

afkomstig zijn van het meegeëxplantccrdc mesotheel van de  

serosa. VVaarschijnlijk i s  d it  echter niet, want in  serosacultures 

van dezelfde ouderdom blijken alleen fibroblasten uit te groeien ;  

i n  elk geval geen typische epitheelformaties. 

De min of meer uitgebreide degeneratic van de centrale massa, 

evenals het verloren gaan van het epitheel aan de oorspronkelijke 

lumen kant, wijst er op, dat de buikholtevloeistof alleen de buiten

zijde van het cxplantaat draineert. Het oorspronkelijk aan weers

zijden open darmcylindertje moet zich dus geheel hebben af

gesloten. 

De darmcultuur verschilt, in de mate van vervloei ing, in de 

relatieve uitgroei van bindweefsel en epitheel en de eigenschappen, 

welke het epitheel demonstreert, duidelijk van hetgeen het lever

wccl'sel liet zien . Op deze eigenschappen van bindweefsel en epi

theel kom ik in een afzonderlijk hoofd!:>tuk nog nader terug. Ik 

wil  mij voorlopig alleen afvragen ,  of de verklaring van dit  duide

lijke onderscheid in groeiwijze te zoeken is in een fundamentcel 

verschil  van eigenschappen van het gebruikte epitheelmateriaal 

dan wel in  het feit, dat de darmcylindertjes, van den beginne a f  

aan, meer als een organisch geheel met duidelijke scheiding tussen 

de verschillende weefsels worden uitgeplant. 

In dit verband moeten we denken aan de proeYen van FISCHER, 

welke aantoonden, dat elk wondvlak aan het te explantercn 

weefselstukje op z ichzelf weer een centrum vormt voor het u it

groeien van fibroblasten of ander weefsel, afhankelijk van de 

aard der weefsels, welke het wondvlak vormen . 

Om te proberen zo mogelijk een antwoord te vinden op de \Taag 
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1 11 hoe,·etTc het aantal wondvlakken de cultuuri'C'Miltatcn kan 

bcïnYlocdcn, heb ik zeer vele kleine -;tukje., dnrm met veel wond

dakjes in  een groot aantal bij elkaar gekweekt. 

Ik heb dergelijke cultures, zowel op dekglaasjes in een plasma

druppel, als ook in een groot, boven en beneden gedraineerd, 

plasmastolsel vervolgd. In het laatste geval bevond de cultuur 

zich in een cultuurvat, voorzien van een planparalelie bodem en 

dekplaat, hetwelk zich leent voor voortdurend microscopisch 

controleren en voor cinematografische opnamen (afb. 2 . ) 

Bij de cultures, die in een dergelijk stolsel waren gesuspendeerd, 

meestal aan het oppervlak, ook wel meer in de diepte of aan de 

onderkant, bleek de nadelige invloed van de ,·crvloci ing in veel 

mindere mate of' in het geheel niet. In het algemeen kwam om 

de gcëxplantccrdc stukje-; eerst een vcn•loci ingszonc, maar d it 

leidde er niet toe, dat de stukjes los in of op het plasnut kwamen 

te liggen . Ze lieten :.r.ich met het plasmastobcl gemakkelijk als 

één geheel tot coupes verwerken . Op de dekginscultures kwam het 

ook nu tot een massale vcrsmelting van de gcëxplantccrdc stukjes. 

Ze trokken elkaar als het ware aan ; het was dus n iet zo zeer door 

u itgroei van de afzonderlijke stukjes, dat een vereniging tot stand 

kwam, wel vormde een -;terkc fïbrobla . ."tcngroci de verbindings

zonc. Tevens kwam het op de dekglaasjes tot een vorming van 

uitgebreide epithcelmcmhranen, welke in de latere stadiën der 

cultuur weet· leidden tot vervloei ing van het plasma en a f'I'Onding 

van de darmstukjes. Toch bleek het, in  het algemeen, dat het 

maken van meer wondvlakken in  staat was de fïbrohlastcngroei 

aan te zetten en de epitheelgroei of de plasmavcn·loci ing voorlopig 

binnen de perken te houden en de structum· van het geheel te 

wijzigen. De cultures in een plasmamembraan gedroegen zich 

enigszins anders, maar toch kwam, hetgeen ik hier microscopisch 

observeerde, grotendeels overeen met het beeld, hetwelk de van 

dag tot dag gefixeerde dekglascultures lieten zien . Ten�lottc werd 

hier het u iteindelijk t·csultaat in serieëncoupcs gecontroleerd. De 



7.5 

microscopische bezichtiging toonde aan, dat bij het lot van de 

darmculture!. ongetwijfeld een factor Yan betekenis schuilt i n  

het feit, dat zich i n  d e  geëxplantccrde stukjes een organisatie 

van glad spierweefsel beYindt, hetwelk, blijkens de m icroscopische 

controle, in het algemeen rhytmisch blijft contraheren. 

Op deze contracties kom ik naderhand u itvoeriger terug. 

Hier moge alleen vermeld worden, dat de Yorm Yan een geëx

plantccrd stukje klaarblijkelijk mede door deze contracties wordt 

geregeld . 

Microscopisch neemt men aan de levende culturen het Yolgcndc 

waar: 

In de eerste plaats zien wij de darmcylindertjes, hetzij van den 

beginne af enigszins in gcm·clcnd Yerbancl geëxplanteercl, clan wel 

zonder enige regelmaat, elkaar spoedig naderen en met de na

burige stukje:" contact maken, later vct·smelten . Het eerst vrij 

smalle cylinclrischc stukje plat zich meer af, ongeveer zoals een 

waterdruppel of een geïsoleerde leukocyt zich op een onderlaag 

afplat; het is dus als geheel plastisch en wij zien de stukjes dan 

in het vcrloop van de eerste dag reeds aanmerkelijk breder worden . 

Ook als ze met elkaar versmelten, ziet men, dat ze min of meer 

een keten vormen, waarvan de afzonderlijke eenheden nog wel 

zijn te herkennen o.a. bij de contractie. 

De vcrbinding komt tot stanel door bindwcefsch·ersmelting. 

l\Iin of meer sterk gaat i ntussen plaatselijk van het opperdak 

van de geëxplanteerde stukjes of van de conglomeraten hiervan 

een uitstralende fibroblastengroei uit. Tc\'ens z iet men nu ad 

oculos, dat het organisme zich sluit, hetwelk meestal na één dag 

kweken zijn beslag heeft gekregen . Dan kan men veelal in de 

gefixeerde stukjes op een plasma onderlaag reeds zien, dat u it 

het wondvlak een groot epitheelveld te voorschijn i s  gekomen. 

Dit is ook in  de cultuur op een plasmamembraan lcYend te ob

serveren ; het is echter slechts één der vormen, waaronder het 

epitheel zich vertoont. Een andere is  deze, dat het epitheel als 
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een blaasje komt te liggen aan één of' beide uiteinden van het 

geëxplantecrde �tukje. Er komt dan aan het einde h iervan een 

meer heldere ring. Df' laatste is dan het epitheel, dat zich h ierheen 

heeft verplaatst en de vorm aanneemt van een cy�te, n lCt een min 

of meer dichte massa necrotische cellen in  zijn lumen . Een en 

ander is in afbeelding 26 duidelijk zichtbaar. Deze cysten worden 

.\fh. 21i. Darmweefsel ( k ippenem bryo H dagen ), gedureiHle a dagen gl•k weekt 

op l'en plasnm onderlaag en doorstroomd met huiklwltc\·loeistof + cxtra<·t. Drie 

<iannorgan ismen. In twee hiervan cpitheeleysten met een neProtisehl• inhoud . 

aan de u itei ndl•n der explantuten. Langs de zijkanten dt•r orga nismen een matige 

uitgroei Yan himhn•efsl·l .  Vt•rgr. 1 H maal. 

reeds zeer spoedig omgeven dom het bind weefsel als een kap-;cl ; 

het darmorganisme is daarmede afgesloten en wordt in het cen

trum necrotisch (zie afbeelding 27 ). Op deze wijze kan men het 

ontbreken van epitheel in het centrum vcrklaren door dat het 

zich als aaneengesloten geheel in de richting naar het uiteinde 

van de darmcylindcrtjes verplaatst. Hier kan het bl ijven liggen 

als een cyste. Of wel het ontplooit zich naar buiten als een mem

bra�m, welke dan een stcd;.c vcrvloei ing om zich heen verspreidt. 
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Is er daarentegen een cyste, dan kan deze tengevolge van de 

omkapseling zeer slecht groeien . In de gevallen, waarin wij de 

darmstukjes geïsoleerd of in  kleinen getale kweekten, ontstaat 

meestal de toestand, dat de epitheelmembranen zich zeer ver m 

de omgeving vcrbreiden en tevens het epitheel het explantaat 

omgroeit. Het bindweefsel Is grotendeels opgesloten en krijgt 
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.\fb. 27. Darmweefsel ( kippenembryo 8 d agen ), gedurende ;; riagen doorstroomd 

met buikholtevloeistof extract en gekweckt op een plasma onderlaag. Paraffine 

coupe. In het darmorganisme een epithcelcyste, gevuld met een massa necrotische 

cellen. Rechts daarvan een grotere holte met er in necrotisch wee[�el en bekleed 

met bindweefsel. Hierbuiten de wand van het organisme (mesenchym en spier

weefsel) .  Geen epitheel uan de buitenkant, wel een scherpe afgrenzing. 

Vergr. 120 maal. 

nergens gelegenheid zich te ontplooien . De vervloeiing neemt 

zeer grote afmetingen aan . Er ontstaat een organisme, dat als 

het ware te beschouwen is als een omgekeerde darm. Het tweede 

geval doet zich meestal voor, indien een groot aantal darmstukjes 

bij elkaar worden uitgeplant. Nu is er, in den beginne, reeds naast 
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het epithel ium een �tcrk woekerend bindwccf'-;cl, hetwelk op de 

mee�>te plaatsen het epitheel in henwang houdt : er komt een ge

compliceerd organ i�>mc, bestaande uit een groot aantal cylin

drischc onderdelen, d ie zich enigermate als een snoer aan elkaar 

rijgen, onderling door sterke bindweefselstrengen verbonden . 

Afb. 28. Darmweefsel (kippenernbryo 1 1  dagen), gedurende 2 dagen gekweckt 

op et'n onderlaag van plasnm en doorstroom d  met buikholtevloeistof + extract. 

Een a:mtal cxplantaten zijn vcrbonden door bindweefsel tot gecompliceerde 

organismen. In de organismen zijn hier en daar heldere t•yst<'s zil·htbaar. Een 

reusachtige epitheelmembraan met talrijke vcrvloeiingsopcningcn vormt de 

onderlaag van de gehele cultuur. Hier overheen, ten dele er onder door, plaatselijk 

vanuit de organismen, enige bindwccfscluitgroci, ( b.v. in het ret·htcr gedeelte der 

afbeelding duideli.ik zichtbaar). Yergr. Hi maal. 

Op enkele of meerdere plaatsen heeft soms het epitheel een 

uitweg gevonden, is als membraan gaan groeien aan de opper

vlakte van het plasma en bereikt vaak ontzaggelijke afmetingen, 

de organismen in zich vattend of er over heen groeiend. (Zie 
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afbeelding 28 en 2f.l ). Over dit epitheel heen of er onder door groeit 

hier en daar weer iets bindweefsel vanuit de organ ismen . Op den 

duur beperkt de vcn·lociende werking, d ie  van de ontsnapte 

epitheelmembranen uitgaat, de uitgroei ,·an het complex va n 

uitgegroeide stukken. Toch komt het hier als regel n iet tot een 

omgt·oeJen van het geheel met epitheel. Bindweefsel omhult het 

Afb. 2!!. Darnl{"ultuur (kippenemuryo 11 dagen), gedurende 4 dagen gck\\ cckt 

op een plasma onderlang en doorstroom d  met buikholtev loeistof extract. 

paraffine coupe. El'n epitheellaag overtrekt de oppervlakte v an een conglomeraat 

van darmorganismen, welke door bindweefsel zijn verbonden. In het meest linkse 

organisme omgeeft glad spierweefsel duidelijk een necrotische inhoud en is op zijn 

beurt door bindweefsel nm reticulaire structuur \"crbonden met het epitheel. 

Vcrgr. 120 maal. 

gehele complexe organisme, dat vaak op of onder een epitheelmem

braan gelegen is. De oorspronkelijk geëxplanteerde stukjes, meestal 

m in of meer elliptisch van vorm, met in de u iteinden de beschreven 

cpitheelcysten, vormen de onderdelen van dit organisme. 

Al<; kern van de oorspronkelijke stukjes blijft functionerend 
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glad spierweefsel behouden, soms over de gehele doorsnede van 

het orgaantje, soms alleen het buitenste deel (zie afbeelding 29 ) ;  

in  het laatste geval omhult het een necrotische prop, bestaande 

u it kleine celletjes met pyknotischc kerntjco.; in het midden, welke 

cellenmassa bij de contractie van het spicnvccfo.;el wordt ver

vormd.  We zullen n og nader zien, in hocYeJTe spierweefsel ook 

deelneemt aan de verbinding der versch illende stukjes onderling. 

D it complex van organismen is dus n iet een omgestulpte darm , 

maar een bind weefsel-spier-organisme met plaatscl i.ik in  zich 

epitheliale cystcs en gedeeltelijk l iggende op vrij autonoom zich 

handhavende epitheliale membranen. 

Hier komt dus wel zeer duidelijk in  het cxplantaat van orgaan

stukjes de neiging tot uiting om niet u itsluitend onbeperkt te 

groeien , maar om zich te organ iseren tot een functionerend geheel. 

Alvorens iets naders te zeggen o\·cr de functie van deze orga

n ismen, wil ik nog het resultaat mededelen van een cultuur van 

stukjes dunne darm van een konijnenembryo van 25 dagen, het

zelfde, dat ook voor de leYerculturen werd gebruikt (zie hoofdstuk 

IV sub D) .  Ook deze cultuur werd zowel in een plasmamembraan 

microscopisch gecontroleerd, als op dekglaasjes in een plasma

druppel van dag tot dag na fixatic en kleuring onderzocht. Hier 

kwamen dezelfde verschijnselen, welke wij bij de darm van 

kippencmbryonen vonden, in vcrsterkte m ate aan het l icht. Het 

u itpersen van het epitheel uit de open ing der cyl indcrtjes begon 

bijna onmiddellijk;  h ier en daar kwam het als membraan te voor

schijn ,  maar in het algemeen in dC' vorm van talrijke kleine 

geïsoleerde epitheelbolletjes. De vervloeiende werking van het 

epitheel bleek nog veel sterker te zijn dan bij het kippenembryo. 

Het bindweefsel kreeg nagenoeg geen gelegenheid u it te groeien, 

want na een zeer korte tijd waren de darmstukjes aan het buiten

oppervlak geëpithelialiseerd. Opmerkelijk was h ierbij, dat in  

deze omgekeerde darmorganismen aan het oppervlak spoedig uit

stulpingen voorkwamen, die deden denken aan darmvlokken (zie 
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afbeelding 30 ) .  In  de loop der volgende dagen Yervloeiden de 

talloze epitheeleilandjes i n  zekere zin z ichzelf; een aantal cellen 

zwollen ballonyormig op en leken daardoor frappant op de slij m

bekercellcn ; h iermede is echter n iet gezegd, dat de cellen werkelijk 

slijm  vormden . 

.. 

' 

.\f'b. ao. Darmweefsel (konijnenembryo 25 dagen),  gedurende a dagen gekweekt 

op een plasma onderlaag en doorstroomd met buikholtevloeistof extract. Het 

oppen·lak der cxplantaten is duidelijk geëpithclialiseerd en vertoont talrijke 

kleine uitstulpingen, herinnerend aan darmvlokken. Vcrgr. 11 1  maal. 

Ongetwijfeld is de neiging i n  plaats van epitheelmembranen 

afzonderlijke eilandjes te vormen, toe te schrijven aan de sterke 

verterende werking van het epitheel. Ik komhieropnog nader terug. 

Ook deze darmstukjes vertoonden aanvankelijk rhytmische 

contracties, welke echter na één dag reeds n iet meer konden 

worden waargenomen. 

Uit dit alles kunnen wij concluderen, dat het, om functionerend 

darmweefsel gedurende een langere tijd enigermate als organoïde 

weefselcombinatie te laten groeien en voortbestaan, het aan-

6 
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bcveling vcrdient een gi'Oot aantal kleinere stukjes in elkaars 

nabijheid uit te planten . Er ontwikkelt zich dan een groot weefsel

complex, dat wel is waar op den duur neigt tot Ï !-.olatic ten op

zichte van de omgeving, maar dat toch tussen zijn vcrschillende 

'iamcnstcllendc onderdelen belangwekkende groeiverschijnselen 

laat zien en een merkwaardige neiging tot organi�atic. 

Daarnaast wijzen mijn proeven er op, dat ook de dikte ,·an de 

plasmaonderlaag een belangrijke factor vmmt vom· de cultuur

resultaten. 

Immers cxplantatcn, gekweekt op een dunne onderlaag van 

plasma, geven i n  het algemeen meer epitheelgroei en minder 

fibroblasten ; zo vinden wc omgekeerd bij het gebru ik van veel 

plasma meer fibroblastengroei en minder cpitheelwoekering. 

\Vannccr men eventueel epitheel in zu ivere vorm verder zou 

willen kweken, dan zou het du!-. aanbeveling verdienen, de stukjes 

\Tij geïsoleerd van elkaar uit te planten en na een paar dagen het 

centrale mgan ismc weg te nemen ; de uitgebreide epitheelmem

branen zouden dan opnieuw in plasnut kunnen worden ingebed. 

B. Contracties in het gcé'tvplantccrdc dannwccfscl. 

De mogelijkheid, om de darmculture� ook gedurende de door

stroming geregeld onder het microscoop te kunnen Yervolgen, 

leidde tot waamcm ingcn, die in de eerste plaat� datgene be

,·cstigcn, wat wc Yinden in gefixeerde en geklemde cultuur

preparaten, alsook de bevindingen aan coupes daarvan. 

Bovendien blijkt het nut van deze aanvullende waarnemingen 

nog onmiddellijk h ieruit, dat wc nu in Yele cultures een darm

peristaltiek waarnemen. Het optreden Yan darmperistaltiek in de 

door�troomde cultuur bleek afhankelijk van de ouderdom van 

het cm bryo. Zo vcrtoonden cm bryonen van 8 à 9 dagen nooit 

een pcri!>taltick; nm 10 dagen en ouder daarentegen wel en dan 

in het algemeen des te gemakkelijker, naarmate het embryo 

ouder is .  
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Deze peristalsis treedt soms eerst duidelijk op, als de cultuur 

24 uur oud i s ;  vaak ook reeds gedurende de eerste dag, veelal 

zelfs reeds terwijl de darm in fragmentjes wordt verdeeld en dan 

in elk geval zodra de stukjes in cultuur zijn gebracht. 

Deze beweging bleek zeer gevoelig voor een sterke belichting. 

Dit werd duidelijk, toen ik probeerde de pcri�taltick vnst te 

leggen op een film ; het gebeurde dan meerdere malen, dat na de 

ontsteking nm de lamp de peristaltiek plotseling haar rythmc 

wijzigde of zel fs geheel ophield . Nadat het licht was gedoofd en  

de  cultuur gedurende enige uren met rust was gelaten, begonnen 

de bewegingen dan opnieuw. 

VVmmeer de darmstukjes duidelijk cylindervormig gerekt 

waren, schreed meestal de peristaltiek voort van het ene eind 

naar het andere. Soms beperkt de peristaltiek zich tot de con 

tractie van één bepaalde zone van het darmstukje en dan i� Pr 

uit den aard der zaak geen sprake van enige richting. 

Het rhytme der peristaltiek wisselde meestal tussen één 

golf in 15 tot 60 seconden ; in somm ige perioden van de cultuur 

kan men eigenlijk van geen rhytme spreken, daar de contracties 

totaal onregelmatig kunnen zijn .  

Naarmate de  geëxplanteerde stukjes zich op  de  reeds bcschre\·cn 

wijze omvormen tot organi�men, zien wc uit de aard der con

tracties, hoc de musculatuur een functionerend onderdeel wordt 

van deze organismen . De musculatuur vormt hier een circulaire 

omhulling van een necrotische inhoud, welke soms cpitheclcy�tes 

in zich kan voeren . l\Ien ziet nu, hoc in deze cylindrische orga

nismen de necrotische inhoud heen en weer wordt gedreven en 

dat deze beweging zich ook vaak uitstrekt tot de inhoud der 

cpitheelcystes. 

Nog op de 5e cultuurdag heb ik een fraaie peristaltiek kunnen 

waarnemen en tevens op de film vastleggen.  Deze cultuur betrof 

een kippenembr�·o van 11 dagen. De darmcylindertjes, welke waren 

uitgeplant, waren alle enigszins afgerond, goed uitgegroeid en de 
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stukjes onderling door verbindende zones van fibroblasten met 

elkaar in contact getreden en grotendeels tot conglomeraten 

versmolten. 

De peristaltische beweging van het darm�tukjc gaat over op 

de u itgegroeide zone, die soms dezelfde uitgebreidheid heeft als 

het darmcylindertjc zelf. Een ogenblik later contraheert dan een 

tweede darmpje, dat ook met dezelfde u itgroei ingszonc in contact 

is getreden. Zo l ijkt het erop alsof de peristaltiek van het tweede 

stukje afhankelijk is van No. I ;  maar er komen ook contracties 

voor van No. 2 zonder dat er een peristaltiek van No. I voor

af gaat. 

Zeer merkwaardig IS het dat een peristaltische golf somtijds 

zijn oorsprong neemt in de uitgegroeide zone zelf en dan zo op 

de omringende darmstukjes overgaat. Dit le idt noodzakelijkerwijs 

tot de aanname, dat er in de uitgegroeide zone, behalve lïbro

blastcn ook glad spierweefsel aanwezig moet zijn.  

l\Iakcn wc van zo'n cultuur coupes, dan vinden wc in de oor

spronkelijke cxplantaten zelf nog een fraaie i ntactc circulaire 

spierlaag; in de uitgroci ingszone is het evenwel nooit met zeker

heid uit te maken wat n u  precies een fibroblast is en wat daaren

tcgen zou moeten worden gehouden voor een gladde spiercel . De 

waargenomen contracties in de uitgroei ingszone wijzen er op, dat 

een deel van deze cellen moet worden aangemerkt als gladde 

spiercellen. 

Het is dus n iet onmogelij k, dat de peristaltiek reeds in dit 

cmbryonitle stadium een neurogene oorzaak heeft, daar de 

zenuwelementen in de darm ongeveer de Sc à 9c dag optreden en 

wc eerst bij een ouderdom van de embryoncn van minstens 9 dagen 

een darmperistaltiek in de doorstroomde cultuur zien optreden. 

Wanneer we dit aannemen, zouden de gangliëncellen van de 

nerveuze plexus ook in onze cultures zich moeten handhaven 

als gangmakers van de peristaltiek. Inderdaad waren op door

sneden van deze organismen, op de grens tussen de musculatuur 
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en  het omhullende bindweefsel vaak celophopingen te zien, d ie 

in alle opzichten op gangliën geleken (zie afbeelding 31  ). 

Deze opvatting zou in  overeenstemming zijn met die van 

BISZEGLIE ( 4 } ;  ook hij onderzocht de peristaltiek van darmweefsel 

i n  de cultuur, echter n iet met behulp van de doorstromings

methode, maar met de techniek van CARREL. 

Afb. :n . Darmweefsel ( kippenembryo 1 1  dagen ),  gedurende :; dagen gekweckt 

op een plasma onderlaag en doorstroomd met buikholtevloeistof + extract. Paraf

fine coupe. Het darmorganisme wordt aan de bo,·cnzijdc afgegrensd door epitheel. 

aan de onderkant door bindweefsel. Het centrum is niet nocmenswaard necrotisch. 

Op de grens van het meer compacte weefsel (spierweefsel ) en het losse mesenchym, 

bevinden zich vcrschillende cclophopingcn, die op ganglii'n gelijken. Een groter 

dergelijk celcomplex grenst rechts onmiddellijk aan het organisme. Vcrgr. 120 maa l .  

Ook bij de cultures van het darmweefsel van een konijnen

embryo heb ik  m icroscopisch de groei en  beweging kunnen 

vervolgen .  

Alleen gedurende d e  eerste dag wa�:. er een peristaltiek waar

neembaar, in de vorm van een z.g.n.  "pendelbeweging" ; de Yol

gende dagen was er echter geen enkele beweging meer waar te 

nemen, alhoewel de cultuur goed u itgroeide. 

In het algemeen kreeg ik op grond van een groot aantal waar

nemingen de indruk, dat de contracties der darmorganismen zich 

betet· kunnen handhaven, wanneer deze werden omgeven door een 

flinke fibroblastenzonc; m inder goed i n  d ie gevallen, waarbij het 

orgamsme zich aan zijn buitenoppervlakte sterk had geëpithe

l ialiseerd. 



H 0 0 F D S T U K VII. 

SAl\IENYATTING VAN DE LITERATUUR EN DE RESUL

TATEN DER EIGEN ONDERZOEKINGEN BETREFFENDE 

HET KWEKEN Y AN DARl\IWEEFSEL. 

FISCIIEH (2!J ) explantccrdc stukjes dunne darm van konijnen

cm bryoncn, 20 en 21 dagen oud, met de bedoeling na te gaan of 

deze stukjes door m iddel van hun epitheelzoom in staat zouden 

Y-ijn voedsel uit de omgeving op te nemen en zich aldus te hand

luwen . 

De kcu:t:c viel op deze oudere cmbryonen, omdat men kan 

aannemen dat het epitheel dan in stn at is de vreemde proteïnen 

te -.;plitscn en de stofl'en in het inwend ige van het wccf'sel over te 

brengen. 

Hij cxplantccrdc kleine stukjes darm in een mil ieu van gelijke 

delen kippenplasma en embryonaal extract; deze werden elke 

2-J. uur overgeënt in een nieuw medium. Het plasmastolsel ver

vloeide vrijwel dadelijk en slechts zelden groeiden er cellen in 

het milieu uit. 

Na enkele passages was het epitheel echter geheel over het 

oorspronkelijk cxplantaat hecngcgrocid, dat inmiddels een bol

vorm had aangenomen. 

Deze organismen vcrtonen een peristaltiek en vormen een slijm

achtig secreet. Nog na één maand kweken, bleek bij het histo

logisch onderzoek dat ze zich u itstekend gehandhaafd hadden. 

Coupes van deze organismen hadden een laag cylinderepitheel 

aan de buitenzijde; h ier was een structuur  als van darmvlokken 

behouden, terwijl ook het epitheel van de klieren van LmmmKÜHN 

dikwijls goed intact bleek te zij n .  Deze epitheelrand omkleedt 

een stroma met talrijke fibrillen . Wanneer FISCIIER deze darm-



Si 

�tukjes, zodra ze geheel met epitheel zijn omgroeid, vcrder kweekt 

in een vloeibaar milieu (Ringer en embryonaal extract ) dan 

blijven de darnn·lokken meestal goed intact, maar het stroma 

gaat voor het grootste gedeelte te gronde. Onder de epitheelzoom 

bevinden zich talrijke epitheelcellen in een amoeboid �tad ium. 

KAPEL (51 ) verkreeg reinculture'> van darmepithelium (kippen

cm bryonen van 5 tot Hl dagen oud ) dom· steeds weer de uit 

epitheel bestaande gedeelten der uitgroei ingszone over te planten.  

De epitheelmembranen vertonen duidelijke celgrenzen en de 

groei geschiedt door mitosis, zowel als door amitosis. De plasma

onderlaag Ycrvloeit i>tcrk, terwijl de epitheelcellen zelf slijm kunnen 

produceren . 

Tönö (70 ) zag bij darmexplantaten va n kippenembryoncn 

en van cmbryonen van cavia's en ratten epitheelstrengen uit

groeien, welke zich uitstrekken langs de rand van de vervloeiings

zonc van het plasma. De epitheelstrengen verenigen zich en groeien 

aan de oppervlakte, terwijl de fibroblasten binnen in zijn gelegen.  

Reeds na J. uren begint het epitheel te  groeien en vormt het slijm .  

Cm.oPKOW (13 ) cxplantcerde stukjes darm van volwassen 

konijnen, welke hij vooraf de!:>infectecrdc n 1ct rivanol (1 : 40000 ) .  

Het epitheel der darmvlokken groeit u it  in  het plasma; dat van 

de klieren van LIEBERKÜIIN groeit u it in het cxplantaat zelf. 

Sommige epitheelcPllen ronden zich af, terwijl andere uitlopers 

uitzenden en op fibroblasten kunnen gelijken. 

BISZEGLIE ( .J.) bestudeert darmexplantatcn, afkomstig van 

kippen<>mbryoncn van !) tot 17 dagen oud. Epitheelmembranen 

groeien uit, evenwijdig aan de lengteas van het darmlumen ; deze 

uitgroei wordt gevolgd door die van fibroblasten en spiercellen . 

Het plasma vervloeit echter zeer spoedig en de epitheelmembraan 

gaat in reductie; ook hij ziet in zijn cultures een slijmproductie 

der epitheelcellen optreden. 

Eveneens onderwerpt BISZEGLIE (.J. )  de darmperistaltiek in 

vitro aan een u itvoerig onderzoek. \Vanneer de cultuur 2 � uur 
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oud is, treden gemiddeld 8 contracties per minuut op. De peris

taltische golven hebben steeds dezelfde richting, namelijk van 

de maag naar het rectum.  Bij lagere temperatuur vcrmindert de 

frequentie; bij hogere temperatuur neemt het aantal toe. Daar 

i n  de darmtractus der gebruikte embryoncn (8 dagen en ouder ) 

reeds zenuwelementen aanwezig zijn, beschouwt hij de peristaltiek 

als van neurogene oorsprong. 

SzANTROCH ( 68 )  toonde in de uitgegroeide darmepitheelmem

branen vet aan in de vorm van kleinere en grotere druppels 

(Sudankleuring ) .  

U i t  d e  aangehaalde l iteratuur blijkt, dat de  cxplantatcn van 

darmweefsel een epitheeluitgroei vertonen in de vorm van mem

branen, bestaande u it  cellen, welke hun di l'l'erentiatie behouden, 

zoals blijkt u it het vcrmogen om een slijmachtig secreet te pro

duceren . De meeste onderzoekers wijzen op de snelle vervloei ing 

van de plasma onderlaag en de neiging van de darmcxplantatcn 

tot de vorming van organismen . 

Hier volgt nu eerst een korte samenvatting van de resultaten 

der darmculturcs, zoals die uit de doorstromingsprocven bleken. 

SA�lE:-;!YATTI�G VAN D E  lU: S U I .TATE:-;1 DER DAltMCU LTURES. 

A .  Cnltnrcs van dannwccfscl van kiJ>pcncmbryoncn. 

l )  Kweken wc enkele darmcylindcrtjcs op een dekglaasje m 

een druppel plasma, dan ziet men deze darmcylindertjes sterk 

afplatten, reeds na enige uren groeien zowel epitheel als fibro

blasten uit. De epitheelgroei krijgt als regel de overhand en gaat 

gepaard met een zeer sterke vervloei ing van de plasma onderlaag. 

De explantaten ronden zich af en kunnen na 8 ol' 10 dagen vol

komen op ronde bolletjes gelijken . Zij vormen dan een organisme 

i n  den zin, zoals door FISCJIER werd beschreven . 
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Als resultaat krijgen we dus : 

a )  Grote u itgegroeide, vaak geïsoleerde cpitheclmembranen ; 

b )  zeer weinig uitgroei van f ibroblasten ; 

c) organismen, gevormd uit het oorspronkelijk geëxplanteerde 

darmstukje. Het verband tussen deze drie onderling is echter 

zeer los. 

2 )  Kweken we een groot aantal darmcylindertjes op een dek

glaasje in een druppel plasma, dan zien we dezelfde verschijnselen 

optreden als sub 1, doch tevens treden er samensmeltingen op 

van enige darmcylindertjes, welke tezamen een meer gecompli 

ceerd organisme kunnen vormen . 

3) De sub 1 en 2 beschreven organismen vertonen tweeërlei 

type, welke ook gecombineerd kunnen voorkomen. In de eerste 

plaats komt het voor, speciaal bij de geïsoleerde organismen, 

dat het epitheel een inhoud van bindweefsel en spierweefsel heeft 

omgroeid. Daarnaast zien we vaak de toestand, dat bindweefsel

uitgroei verschillende organismen omhult en verenigt. In deze 

conglomeraten liggen dan hiet· en daar epitheelcysten, met 

necrotische cellen als inhoud, opgesloten. De neiging tot de tweede 

groeivorm neemt toe, wanneer men een groot aantal kleine stukjes 

kweekt met veel wondYlakken . 

..J. )  Het epitheel vertoont hier en daar in de cultures de eigen

schap een slijmachtig product af te scheiden en daarbij op te 

zwellen tot z.g.n . bekercellen. 

5 )  Darmexplantaten van kippencmbryoncn, ouclct· clan !J 
dagen, vertonen in  de cultuur steeds een levendige peristaltische 

beweging. Zijn de kippencmbryonen jonger dan 9 dagen, zo zagen 

wij nooit enige peristaltiek. 

De peristalsis heeft een onregelmatig rhytme, dat vrijwel nooit 
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u itgaat boven het tempo van éénmaal in de l :3 seconden . De bewe

ging kan van het ene darmcxplantaat Yia de uitgegroeide zone 

oyergaan op een tweede. 

6 )  De peristaltische golf kan een aanvang nemen 1 11 de uit

gegroeide zone zelf tussen twee darmexplantatcn, zodat wc hieruit 

moeten concluderen, dat er naast fibroblasten ook gladde spier

cellen zijn uitgegroeid .  

7 )  De peristaltiek in vitro hebben wc n iet meer waargenomen 

na de 5c dag. 

B. Cultures van darmweefsel van een konUnenembryo 1:an 25 dagen. 

I )  Deze cultures vcrvloeiden de plasmaonderlaag nog veel 

sterke! , dan de darmcultures van kippcncmhryoncn. 

:! ) De darmc�·lindcrtjcs sloten zich vrijwel dadelijk, terwijl 

de gehele buitenomtrek met een epitheellaag werd overtrokken. 

Dit epitheel vcrtoonde vele plaatselij ke woekeringen in de vorm 

van darmvlokken. De neiging tot de vorm ing van geïsoleerde 

epitheeleilandjes was in deze cultures veel sterker aanwc:r.ig dan 

de neiging grote epitheelmembranen te vormen. 

3 )  De neiging tot slijmvorming was 1 1 1  d e  epitheelcellen van 

dc:r.e cultures zeer sterk uitgesproken. 

4 )  .\llC'cn de eerste dag vertoonden deze darmexplantaten een 

pcri-;taltiek in de vorm van z.g.n .  "pendelbewegingen". 



H 0 0 F D S T U K VIII.  

EIGENSCHAPPEN EN WEDERZIJDSE BEINVLOEDING 

DER YERSCHILLENDE WEEFSELS IN DE DOORSTR0-

1\IINGSCULTUUR. 

Zolang de weefselkweek als methode van onderzoek is gebruikt, 

is één der voornaam!>tc doeleinden, die men daarbij in het oog 

heeft gehouden, geweest, om na te gaan in hocYctTe de weefseb 

onder deze omstandigheden de verschillende eigenschappen. 

waardoor ze zich in het lichaam van elkaar onderscheiden, ook 

in vitro bewaren . 

Het m('cst uitgebreid is in dit opzicht het vcrgelijkend onderzoek 

van epitheel en ) ,indwccfsel geweest, hetgeen n iet vcrwonderlijk 

i s :  immers overal in het l ichaam vinden wc deze beide weefsel

soorten naast elkaar. Zij worden dus ook veelal gelijktijdig met 

elkaar in cultuur gebracht. In vivo is het n iet altijd gemakkelijk 

vast te stellen of een weefsel tot het epitheel of tot het bind

weefsel moet worden gerekend, al is in  de meeste gevallen het 

vcrschil wel duidelijk aan te geven. 

In hocverre is het nu  mogelijk in de cultuur bestaande vcrschil

len te handhaven, vervaagde verschillen m isschien te acccn

tuërcn en daardoor argumenten te leveren voor het indelen van 

een weefsel in een bepaalde groep ? 

Naast epitheel en bindweefsel zijn natuurlijk, al is het in m indere 

mate, ook andere weefsels (spierweefsel ; zenuwweefsel ) in deze 

richting onderzocht. 

Sommige onderzoekers {Cl!Al\IPY (6 c. v. )} meenden aanvanke

lijk te kunnen vaststellen, dat in vitro de weefsels de neiging 

vertoonden te dedifferentiëren en op den duur over te gaan tot 
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een celtype, hetwelk niet meer de karakteristica van een bepaald 

weefsel vertoonde. 

Het voortgezette onderzoek heeft echter aan het licht ge

bracht, dat van een absolute dedifferentiatie geen sprake is .  Wel 

bestaat er een neiging tot nivellering; datgene, wat het weefsel 

in de structuur van een bepaald orgaan typeert, verdwijnt als 

regel in de cultuur, om plaats te maken voor de algemene groei 

vorm van het betreffende hoofdweefseL Het is  moeilijk om een 

in vivo begonnen differentiëring in de cultuur te handhaven of 

tot verdere voortschrijd ing te brengeiL Uit contractiel hartspier

weefsel ontstaat op den duur een bindwccfselcultuur, het bind

weefsel heeft in het algemeen de neiging alleen als een tamelijk 

uniform celpatroon te groeien zonder dat het daarbij komt tot 

de vorming van een tusscnstof. Daarnaast is het echter in de 

later<' jaren wel gelukt, ook in vitro een typische verdere diffe

rentiëring te verwekken . Ik wijs hierbij op de vorming van bind

weefseltussenstof en kraakbeen {FISCIIER en PARKER (33 ) }; van 

been {FEU. (27 ), GAILLARD (35)} .  
Het is mijn bedoeling in  dit hoofdstuk na te gaan in hoeverre 

ook in de doorstromingsculturcs de weefseleigenschappen zich 

handhaven . 

Daarbij zal ik mij in hoofdzaak bepalen tot de bindweefselgroep 

en het epitheel, omdat ik  vooral met deze beide weefselsoorten heb 

geëxperimenteerd. Daar mijn doorstromingsproevcn slechts zeer 

zijdelings en oppervlakkig betrekking hadden op zenuwweefsel 

en spierweefsel, zullen deze beide laatste slechts even in verband 

met epitheel en bindweefsel worden aangeroerd. 

Het komt mij gew<'nst voor vooraf even aan te geven, welk 

indelingsprincipe en welke nomenclatuur ik hier zal volgeiL Dit 

is  juist van een zeer bijzondere betekenis voor de h ier te behan

delen hoofdgroepen van epitheel en bindweefsel. De naam "epi

theel" zal ik h ier slechts gebruiken voor die weefsels, waarvoor 

kan worden aangenomen, dat in de geëxplantcerde organen de 
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voor epitheel kenmerkende eigenschappen reeds definitief ZIJn 

vastgelegd . Daarbij zal ik dus n iet afgaan op de herkomst u it 

de drie primai re kiembladen en evenm in alles epitheel noemen, 

wat in vivo een oppervlak begrenst. Yolgens deze laatste indeling 

is immers ook de binnenbekleding der bloedvaten epitheel ; een 

dergelijke, zuiver morphologische nomenclatuur lijkt mij ten 

zeerste verwarrend en in elk geval, in deze beschouwingen, 

geheel m isplaatst. 

Ik zou dus n iet LEvr (54; pag. 414/416)  willen volgen, als hij 

reeds op de entodermcellen van het dooiersyncytium van een 

kippenembryo (buiten de area vasculosa ) in een jong stadium 

het stempel "epitheel" wil  drukke11. Immers TII Oi\TAS {69 ) vond, 

dat deze cellen in de cultuur na enige tijd overgaan in een weefsel, 

dat alle eigenschappen van fibroblasten gaat vertonen, zodra 

namelijk de in  de cellen opgestapelde dooiermassa is verbruikt. 

LEVI meent, dat deze op fibroblasten gelijkende celvorm de u it

drukking is van een functionele toestand, die het epitheel in bij

zondere gevallen kan vertonen . In het algemeen staat hij enigs

zins twijfelend tegenover de bewijskracht van weefselcultuur

resultaten, wanneer deze n iet in overeenstemming zijn met het

geen men op grond van de oude dogmatische indeling der weefsels 

zou mogen verwachten. Nu moet men zeker met de interpretatie 

van hetgeen de weefselcultuur doet zien, een zekere voorzichtig

heid betrachten, maar aan de andere kant is het toch mijns inziens 

ook onj uist om onder alle omstandigheden vast te willen houden 

aan een strenge scheiding der weefsels, wanneer het bestaan van 

deze scheiding zelf eenvoudig als feit wordt vooropgesteld en 

allerminst bewezen is. Juist, wanneer het moeilijk is cellen in een 

bepaalde weefselgroep onder te brengen, lijkt mij het gedrag dier 

cellen in de weefselcultuur een zeer nuttige aanwijzing te kunnen 

geven voor het definitieve vaststellen van het weefselkarakter. 

Dit geldt voor de zeer jonge embryonale stadia in de eerste 

plaats ; het is dan, dunkt mij, niet geoorloofd zonder meer van 
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cpithcliën te �preken als het weefsel behoort tot één der drie 

primaire kiembladen, zelfs al is dit het entoderm.  Bij mijn cultures 

waren echter de gcëxplanteerdc weefsels mee1>tal reeds zo oud, 

zelfs de embryonale, dat men veilig kan aannemen, dat de typische 

e igenschappen van epitheel en bindweefsel reeds zijn vastgelegd. 

l\Iaar ook hier stuit men op dezelfde moeilijkheden, zodra men 

zich zet tot de beschrijving van hetgeen mijn doorstromings

culturcn lieten zien met hetrekking tot de groei nm de 

Bindzc cefsclclcmcn ten . Ik heb er de voorkeur aan gegeven uit 

te gaan van het allesomvattende begrip ,bindweefsel" . l\Icn zou 

mij kunnen tegenwerpen, dat in jonge embryonale stadiën van 

e igenlijk bindwccf�cl nog geen sprake is en men veeleer zou moeten 

spreken nu l me�enchym als samenvattend begrip. In het stadium 

echter, waarop ik de weefsels uitplantte, had in dit wccf1>el de 

d ifferentiëring in de vcrschillende ondcrwecfscls, zoals bloedcellen 

en de beklcdende cellen dct· bloedvaten reeds volledig zijn beslag 

gekregen en i� eigenlijk de uitdrukking "mesenchym" ook niet 

op zijn plaats . 

Aan de andere kant lijkt het mij n iet goed als bewezen aan te 

nemen, dat de verschi llende ondervormcn, onder welke zich het 

bindweefsel in vivo voordoet, als weefsels :-.ui gencris moeten 

worden beschouwd en in plaats van het samenvattende begrip 

d irect uit te gaan van deze ondergc.,chiktc celvormen. Immers 

dan zou ik moeten nagaan :  hoc gedragen zich in mijn culturen 

de gcëxplantccrdc fibroblasten, cndothcclcellcn, histioc�rten, 

blocdccllcn, enz. Nu hebben juist onderzoekingen met wcef.,cl

culturcs en niet het minst met de doorstromingsmcthode {de 

HAAN (39; 40; 44 ) }  mede er toe bijgedragen, dat zich langzamer

hand een gegronde twij fel heeft gevestigd of deze strenge aJ\chei

d ing wel terecht bestaat. 

In elk geval komt men, al::. men aan de -.trcnge scheiding vast

houdt, voor grote moeilijkheden te staan, zodra men de verschijn-



!>elcn in de weefselcultuur wil verklaren. Immer� de \'cr.,;chillcn , 

die men tussen de binclwccü,elsoorten in vi\'o aantreft en ah 

criteria gebruikt, zijn grotendeels van morpbologische aard . 

vVannecr nu in de weefselcultuur b.v. de echte rcprc�cntantcn 

van het bindweef\el, de z.g.n. fibroblasten andere vormen aan

nemen, waardoor zij alle eigenschappen vertonen van andere cel

soorten, waarom zouden dat dan in vitro slecht� tijdelijke, 

functionele toe!> tanden zijn en in vivo niet ?  Hoe moeilijk het i�, 

h ier consequent te zijn blijkt uit het zoëven aangehaalde voor

treffelijke samenvattende werk van LEYI ( 54 ), die enerzijels 

(o.a. pag. 537 ) toegeeft, dat de overgangsmogelijkheden bij het 

bindwcef�el veel groter zijn, clan vroeger wel werd aangenomen ; 

d ie ook aanneemt, dat de z.g.n.  fibroblasten van het hartexplan

taat ten dele afkomstig zijn van "gedeclifferentiëerdc" spiercellen, 

maar anderzijds (op pag. 446 ) laat doorschemeren, dat het on 

ju ist is, de cellen, welke uitgroeien van embryonale levers (6 tot 

10 dagen oude kippencmbryoncn ) te bestempelen met de naam 

"fibroblasten' ·  omdat de lever in dit stadium geen binclwcef!>cl 

bevat en de cellen, die u itgroeien, afkomstig zijn Yan de endo

theelcellen der leversinussen. 

l\Icn zit voorlopig met de nomenclatuur der bindweefselcellen 

nog in het moeras ! 

Reeds het al of niet met recht bestaan van de term " fibrobla!>t· • ,  

die ook ik als benaming voor de meest gewone groeivorm der 

bindweefselcellen in de cultuur herhaaldelijk heb gebezigd, heeft 

tot eindeloze discussies aanleiding gegeven . Ad absurdum door

gevoerd, zou men met FISCIIER en PAUKER (35 ) zoveel fibro

blastenstammen in het lichaam moeten aannemen, als er organen 

bestaan . 

Ik zal mij op dit gen1arlijke terrein der nomenclatuur niet 

verder begeven en mij er du� toe beperken, aan te geven hoe de 

verschillende bindweefselelementen zich m de doorstroming�

cultuur voordoen en stel mij daarbij dus op het standpunt, dat 
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de ondergroepen van het bindweefsel geen vastgelegde celvormen 

ZIJn .  

Zoab tot nog toe steeds in de weefselcultuur is gevonden, trof 

ik ook in al m ijn doorstroomde culturen de neiging aan, dat de 

polymorphie, die de bindweefselelementen in het oorspronkelijke 

geëxplantecrde st u kjc vcrtoonden ( fï broblastcn, endotheelcellen, 

h istiocyten, zwerfcellen ) zich in vitro n iet in de onderlinge ver

houding handhaaft, maar dat in hoofdzaak datgene tot u itgroei 

komt, wat men gewoonlijk bestempelt met de naam "fibro

blasten' ' .  

Ook de wijze, waarop deze fibroblasten u itgroeien is nog zeer 

verschillend. Reed� bij de beschrijv ing van mijn doorstromings

culturcn had ik de gelegenheid daarop de aandacht te vestigen. De 

gewone groeivorm is. zoals bekend, die van min of meer spoelvor

mige cellen in reticulair verband. Daarbij wisselt het karakter, zoals 

ik reeds vroeger heb aangegeven, alnaarmate deze cellen aan een 

oppervlak groeien of in  de diepte do01·dringcn. Aan een oppervlak 

Ycrandert ook in de doorstrom ingscultuur deze groeiwijze in die 

van een vrijwel geheel aaneengcsloten verband van platte cellen ; 

deze groeivorm is door LEVI (54 ) als "mesotheliale" groei be

stempeld. In dergelijke gevallen is het soms moeilijk bindweefsel 

van epitheel te onderscheiden. Een goed voorbeeld van de moeilijk

heden om in dergelijke gevallen de aard van het weefsel te be

palen vinden we in de cultuur van hersenmateriaal : zenuwcellen en 

bindweef�elelementen worden hierbij geëxplanteerd, m isschien 

ook nog cellen, die een min of meer epitheliaal karakter hebben . 

Tenminste KAPEL ( 51 ) spreekt nog van epitheelculturcn, die hij 

u it hersenweefsel heeft verkregen .  In mijn cultures, waar ik  het 

hersenweefsel doorstroomde, vond i k  een wijze van vervloeiing der 

onderlaag op een wijze, die �tcrk aan epitheelcultures deed den

ken ; in  figuur 6 (pag. 21 ) ziet men een u itgroei ,  waarbij de 

morphologischc onderscheidingskcnmcrken van epitheel en bind

weefsel in  de steek laten ; verder gaan gedeelten met een reticulaire 
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samenhang der cellen, als van bindweefsel, zonder scherpe over

gang over in het weefsel , waarin duidelijke zenuwuitlopers tot 

ontwikkeling zijn gekomen (zie afb. 7 op pag. 21 ) . Op de moei

l ijkheden, die het onderscheiden van epitheel en bindweefsel 

kan bieden kom ik zo aanstonds nogmaals terug. 

Ik wi l  alleen terloops vermelden, dat in al mijn  cultures h istio

cyten met allerlei overgangen naar de reticulaire fibroblasten

groei aanwezig waren ; dat de vorming van meer specifieke bloed-

.\ f'b. :12. Levercultuur (kippcncmbr�·o l :J dagen ) gedurende � dagen gekweckt op 

een orlC!crlaag van plasma en doorstroomd met buikholtevloeistof extract. 

Gedeelte van et•n capillair netwerk in de fibroblastcnwnc. Duidelijke bandvormige 

meerkcrnigc cclsyncytia. Kernen nu eens verspreid, dan weer in een dicht opeen

gedrongen rij. Overgangen naar de gewone fibroblastenstructuur. \'ergr. : 2!10 maal. 

cellen ten minste tijdelijk i n  de levercultures optrad. Iets nader 

wil  ik i ngaan op de groeivorm in de trant van bloedcapillairen, 

welker voorkomen ik  reeds bij de lever heb vermeld. 

Behalve bij de lever kwam een overeenkomstige wijze van u it

groeien ook i n  de darmculturen voor. In vele gevallen was deze 

groei wij ze zeer karakteristiek en ogenschijnlijk scherp afgegrensd 

van d ie der overige fibroblasten. De afbeeldingen 13 en U (pag. 

42 ) vormen h iervan een duidelijk voorbeeld. Wij vinden een struc-
7 
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tuur van netvormig samenhangende protoplasmatischc banden, 

oycr grote gedeelten zonder duidelijke cclgrcnzcn, maar met een 

groot aantal kernen, hetzij ver�prcid, hetzij plaatselijk opgehoopt 

of wel in knooppunten van de netstructuur (afb. 14,  pag. 42 } of 

op rijen liggende in de lintstructuur zelf (zie afbeelding 82 en 88 } .  

Daar, waar een dergelijke veelkern igc protoplasmamassa nog 

in contact is met het geëxplanteerdc centrum, is zij soms nauwe

lijks te onderscheiden van epitheelsprieten, bij welke laatste ook 

herhaaldelijk de afzonderlijke celgrenzen vervagen. Op pagina .J.8 

heb ik er op gewezen ,  dat deze vcclkernige knooppunten herin-

Afb. :!:!. Gcclccltc van het !'npil lairccntrum van afucl'lding !12. Een groot aant a l  

kernen. naast t•lkaar o p  een rij l iggcnclc, in het hanclvormigl:' protoplasma. 

Verg. : lillil maal. 

neren aan het ontstaan van bloedeilandjes, zonder dat het daarbij 

komt tot een uiteenvallen in  geïsoleerde bloedcellen ; veeleer 

maakt het de i ndruk, dat de lange l intvormige structuren met 

spaarzame kernen u itgegroeid zijn uit een vroegere toestand, 

waarbij de kernen d icht bij elkaar gelegen zijn .  

Moeten wc h ier  nu spreken van een typisch voorbeeld ,·an 

groei van specifiek endotheelweefsel ? Of moeten WIJ om

gekeerd redeneren en spreken van een groei van bindweefsel 

i n  de vorm yan een bloedvatenpatroon ?  Het wil mij voorkomen. 
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dat deze laatste opvatting het meest aanlokkelijk 1s, ten 

minste het minst gewrongen, al i s  daarmede de Yerklaring 

voor deze bijzondere groeiwijze n iet gegeven. Immers de net

structuur der endotheelformaties is slechts een, zij het ook 

markant, Yom·beeld van de algemene neiging van het bindweefsel 

om in een netverband nm hier en daar duidelijk syncytiaal 

karakter op te treden. Ook in de weefselcultuur van exsudaat-

.\fh. :l.J.. Dunneuituur (ki ppenembryo van 10 dagen ).  gedurende 2 dagen gekweekt 

op een plasma onderlang en doorstroomd llll't buikholtevloeistof ...- extract. Deze 

a fbeelding is een gedeelte van afbeelding 22 (pag. li!l ). sterker vergroot. In werke

lijkheid groeien hier de fibroblasten onder het epitheel door (de cultuur ligt met 

de bovenzijde naar beneden op het o bj ectglas).  De uitgegrocidt• epitheelzone is 

du idelijk en scherp a fgegrensd van de fibroblastengroei. De laatste ,·ertoont cluiclc-

lijkc overgangen naar een eapillaircngroei .  \"erg. : 1 20 maal. 

cellen, waarbij geen sprake 1s van een uitplanten Yan endotheel

buisstrueturen, vonden DE HAAN en zijn medewerkers ( 45;  49 ) 

af en toe een vorming van veelkernige protoplasmatische centra 

en een uitgroei van cellen als endotheelspi·ieten.  In mijn afbeel

dingen (pag . .J.2 ) is, hoe typisch ook op zich zelf de capillaire 

bouw zich manifesteert, toch de samenhang met en de geleidelijke 
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overgang in de omgevende normale bindweefselgroeiwijze onmis

kenbaar. Omgekeerd vertoont de bindweefselgroei in  afbeelding 34 

duidelijke gelijkenis met capillaircngroei. 

En ten slotte : wanneer, zoals straks gezegd, de embryonale lever, 

waar de capillairengroei het meest typisch aan den dag trad, 

geen eigenlijk bindweefsel bevat, maar alleen de endotheel

bekleding der bloedsinussen, dan groeien uit dat in oorsprong 

endothelialc weefsel zowel fibroblasten als endotheelstructuren 

naar buiten. Is het dan n iet veel eenvoudiger, n iet het onbewezen 

verschil tussen deze beide als axioma voorop te stellen, maar, 

zoals ik boven heb gezegd, uit te gaan van het bestaan van een 

universeel bindweefsel, dat, in de omstandigheden, waarin het 

zich in de embryonale lever bevindt, de cndotheliale en de bloed

vormende groeiwijze kan demonstreren, maar onder enigszins 

gewijzigde omstandigheden ook anders kan ? 

Dezelfde moeilijkheden, welke zich hier voordoen bij de af

grenzing tussen endotheel en het gewone bindweefsel, vindt men 

terug, als men het z.g.n. "mesotheel", de bekleding der sereuzc 

vliezen, als weefsel zijn plaats probeert te geven. Het levert in 

vroege embryonale stadiën epitheliale weefsels ;  in het volwassen 

individu gaat het op bepaalde plaatsen continu over in echt 

epitheel. In de cultuur echter groeit het meestal n iet op de wijze, 

zoals die voor epitheel kenmerkend is, maar meer in de trant 

van bindweefsel, al vormt het wel vaak min of meer aaneen

gcsloten membranen. 

In versch illende functionele eigenschappen gelijkt het op ge

wone endotheelcellen van bindweefselkarakter. Toch is het 

volgens LEYI ( 54)  ontwijfelbaar tot het epitheel te rekenen. 

Hoe zijn nu mijn ervaringen met het mesotheel ? 

Juist in het materiaal, dat ik in  hoofdzaak gebruikte, (lever en 

vooral darmweefsel ) was veelal een doorlopende sero�abekleding 

om de explantaten aanwezig. Het zou nu de diagnose mesotheel 
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erg gemakkelijk maken, indien men elke u itgroei in  de vorm van 

een mesotheliale membraan zou kunnen beschouwen als afkom

stig van de serosabekleding van het explantaat. l\Iaar wij zagen 

zoëven, dat de gewone bindweefselelementen aan een oppervlak 

ook deze groeivorm aannemen . Yerschillende onderzoekers heb

ben h ierop telkens weer de nadruk gelegd. Steeds wanneer echt 

epitheel in het cxplantaat aanwezig was, kon ik het op de een 

.\fb. a.;. Darmcultuur (kippcncmbryo van JO dagen ), gedurende 7 dagen gekweckt 

op een plasma onderlaag en doorsl room cl met buikholtevloeistof cxtmct. 

Aan de beide uiteinden van het darmcylindcrtjc een vcrvlociingsgcbicd van het 

plasma. De grootste van deze twee (links) is afkomstig van een grote cpitheel

mcmbman, welke nog duidelijk zichtbaar is. Van de zijkanten (scrosa-kant) ,.,Hl 
het oorspronkelijke explantuat uitgaande, nemen wc een sterke fibroblastengroei 

waar, welke clc vcrvloeiingszonc aan de reehter kant o mgeeft. Ycrgr. : 211 maal. 

of andere wijze als typische groeivorm in de cultuur terugYinden . 

Was het mesotheel een vorm van echt epitheel, dan zouden we 

mogen verwachten, dat het die eigenschappen in de cultuur zou 

demonstreren. Dit is n u  geenszins het geval. Er gaan geen typi 

sche epitheelmembranen u itgroeien van de  serosabekleding van 

de darm.  vVel is waar beheerst bij de darmcxplantaten de epitheel-
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gl'Oci het beeld, nuuu· dat is het epitheel van het darmlumcn, dat 

secundair om dit gcëxplantccrdc weefsel heengroeit en dit be

kleedt. Het weefsel daaronder �luit, als reticulair bindweefsel, 

aan deze epitheelbekleding aan. Iets dergelijks zou toch n iet 

denkbaar zijn,  indien werkelijk de serosabcklcding zelf een 

epitheelkarakter had. 

\Vanncer de serosabekleding 1 11 de cultuur n iet met epitheel, 

van het lumen afkomstig, wordt overtrokken, vond ik, van de 

serosa u itgaande, Of geen uitgroei, of, zoals in afbeelding 35 

du idelijk tot uiting komt, een min of meer sterke uitgroei van 

typi�ch bindweefsel. Dit zou mijns inziens n iet mogelijk zijn, 

ind ien de serosa epitheeleigenschappen had . 

Tenslotte, wanneer ik een aaneengesloten scrosabcklcding in 

de vorm van een stukje mcsenterium u itplantte, kwam er even

min een cultuur met typische epitheliale kenmerken voor den 

dag ; er viel n iets anders dan bindweefselgroei te constateren. 

Het echte epitheel kon ik in de cultuur �teeds op de een of andere 

wijze terugvinden. Het epitheel heeft een sterk vcrvloeiende 

werking; dit is wel zijn meest typische eigenschap. Deze vervloei

ende werking komt tot stand door een oplossing van de fibrine 

en is dus een gevolg van de afscheiding van een secreet met 

fcrmcntaticvc (o.a. proteolyti�ehc ) eigenschappen. Dit kan in 

zijn wezen n iet anders zijn ,  dan de klierfunctie, die dit weefsel 

in vivo demonstreert. Tengevolge van deze vcrvloeiende werking 

is het epitheel in zekere zin omgeven door een invloedsfecr, die 

maakt, dat het zich afgrenst van de omgeving, dat het zich iso

leert. De typische groeiverhoudingen, die het epitheel in vivo en 

in vitro demonstreert, de kenmerkende vorm, d ie het als weefsel 

laat zien, laten zich door die vervloeiende werking goed verklaren . 

De wijze, waarop in een cultuur de epitheelgroei zich manifes

teert, moet wel afhankelijk zijn van de invloed van vcrschillende 

factoren :  
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1 )  Bepaalde eigenl:ichappen van de betreffende epitheelsoort, 

b.v.  wat betreft de geaardheid van het protoplasma, de graad 

van vcrvloeiende werking, dus van processen, die i n  vcrschillende 

epitheelsoorten quantitatief en qualitatief kunnen verschillen. 

2 )  Eigenschappen van de vcrvloeide omgeving. 

3) Eigenschappen van vaste aanrakingsoppervlakkcn (dek

glas ; plasma ). 

4)  Eigenschappen van andere weefsels in  de  omgeving, in de  

eerste plaats van bindweefsel. 

5 )  De structuur van het epitheel en bindweefsel in hun onder

linge verhouding op het moment van uitplanting. 

Dat deze invloeden betekenis moeten hebben, laat zich aan 

voorbeelden, ontleend aan de doorstromingsculturen, telkens weer 

demonstreren .  l\Ien kan de eigenschappen van het bindweefsel 

afzonderlijk, in  de cultuur, gemakkelijker bestuderen, dan van 

epitheel : immers bindweefsel kan men als zodanig afzonderlijk 

kweken ; een epitheelcultuur wordt vrijwel steeds aangelegd als 

gemengde cultuur, samen met bindweefsel. Eerst in tweede in

stantie kan men dan een reincultuur van epitheel verkrijgen .  Nu 

staat het wel vast, dat de veelvormigheid van het epitheel, in 

vivo en in vitro, mede bepaald wordt door de veclvor·mighcid van 

zijn verhouding tot het bindweefsel. 

\Vannecr in een reincultuur of plaatselijk in een gemengde 

cultuur epitheel op zich zelf komt te staan, treedt er een zekere 

n ivellering op ; u iteenlopende epitheelsoorten beginnen op elkaar 

te gelijken . Dit il:i telkens weer door tal van onderzoekers gecon

stateerd en mij n  doorstromingscultures leveren daarvan ook 

typische voorbeelden . 

Yergelijkt men b.v. de epitheelgroei in  culturen van de lens en 

van de darm, epitheelsoorten, die in  alle opzichten ver uiteen

lopen, dan treft ons de grote overeenkomst i n  groei ;  dit is zonder 

nadere toelichting duidelijk, als wij afbeelding 36 en 37, of ook 

afbeelding 8 (pag. 22 ), afkomstig van lenscult uren, n ader bekijken . 



104 

De epitheeluitgroei lijkt hier buitengewoon veel op wat in afbeel 

ding 22 (pag. 6fl ) en afbeelding 28 (pag. 78 )  van een darmcultuur 

is weergegeven. In beide is in een minimum van tijd een zeer 

sterke epitheelgroei opgetreden in de vorm van membranen, ge

paard gaande met een sterke vcrvloei ing van de plasnut onder

laag en een zeer geringe uitgroei van bindweefsel ; deze epitheel

membranen vertegenwoordigen de h istiotypischc cpitheclgroci .  

I, 
.J 

r\fb. :lfi. Ooglcnseultuur van t·en kippenembryo van 1 1  dugcn, gedurende .; dagen 

gekweckt en doorstroomd met buikholtevloeistof extract. Uitgebreide t•pithccl
mcmbraan. Het explantaat zelf vcrtoont uan de bovenzijde en :um de rechter kant 

een gt•ringc fibroblastcngroci. Vcrgr. : lU maal. 

Hoc laat zich deze eenvormigheid verklaren ? Het wil mij toe

schijnen, dat hier de, in de aanvang aanwezige, vc1·houding V<tn 

epitheel en bindweefsel, van grote beteken is moet zijn.  Zowel in 

de lens als ook in het darmcxplantaat is  het epitheel als een door

lopende membraan aanwezig; het contact tussen het epitheel en 

de onderlaag is betrekkelijk los ; laat ons aannemen als gcyolg 

van de vervloeiende eigenschappen van het epitheel. 

In vi\·o moest het op zijn plaats blijven, doorclat het ncrgcn.., 

een wondvlak vertoont. l\Iaar in het gcëxplantccrde lensstukje en 
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eveneens in het darmcylindertje worden de verhoudingen plot�e

l ing anders. Juist als gevolg van zijn vervloeiende werking, 

schuift het epitheel af van de onderlaag, omdat het immers een 

halfvloeibare, plastische massa vormt. Alleen zó is het te verklaren, 

dat het epitheel, dat, zoals bekend, veel langzamer uitgroeit dan 

het bindweefsel, zich over zulk een groot oppervlak in korte tijd 

kan verbreiden. Bij de darm zal dit proces nog bevorderd worden 

Afb. :n. ])c;r.elfdc cultuur als van de voorgaande afbeelding. Een deel ntn cll• 
epitheelmembraan sterker \'ergroot. Epitheelcellen met duidelijke kernen, .-\an cle 

Ilovenzijde zijn enige fi!Jro!Jiasten over de memoman heengegroeicl. 

Vergr, : liOO maaL 

door de tonus en de peristaltiek van de darmmusculatuur. Het 

epitheel komt h ier aan één of aan beide einden te voorschijn .  

Dat dit kan gebeuren, ligt verder aan de sterke vervloeiingszone, 

die het direct om zich heen verspreidt, en welke het bindwcef�el 

Yerhindert uit te groeien. 

Bovendien zijn daarbij van betekenis de bindweefselverhou-
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dingen zelf'. I n  een lenscultuur is er slechts wcJmg bindwccl'sel ; 

in een darmcultuur is er slechts een klein wondvlak, van waaruit 

het bindweefsel kan uitgroeien en hier wordt dit in  zijn uitgroeien 

verhinderd door de sterk vcrvloeiende werking van het epitheel. 

'Vanneer wc nu eerst het gedrag van zulke geïsoleerde epitheel

stukken verder vervolgen, dan kunnen wc dit min of meer vcr

gelijken met dat van geïsoleerde cellen, waarbij vcrvloeiing aan 

de grenslaag en oppervlaktespanningsverhoudingcn, ten opzichte 

van de vloeibare omgeving, een rol spelen. De membraan kan zich 

bij,·uorbceld als geheel uitbreiden langs de onderlaag, wanneer 

ze daarmee in een innig contact is. Zij zal, als gevolg van de sterk 

ven·loeiendc werking, aan de buitenkant scherp zijn afgegt·cnsd 

(Zie afbeelding 37 ). l\Icn kan het feit, dat de membraan aan de 

onderlaag adhacrecrt, ook zo uitdrukken, dat de vervloeiende 

werking is gepolariseerd, d .w.z. zich in hoofdzaak beperkt tot het 

vrije oppervlak. De vcrvloeiing kan zo ver gaan, dat de cellen 

zich los maken u it het verbaneL Is daarbij de adhacsicwcrking 

van de onderlaag zwak, dan kan het epitheel als talrijke geïso

leerde kleine bolletjes, bestaande uit cpithcelcelletjes, u iteen

vallen .  Een dergelijke "verstu iving" van de epitheelmembraan 

was frappant mooi te zien aan de geëxplanteerde darm van het 

oudere konijncncmbryo. Deze kleinere en grotere epitheelbolletjes 

verdoeiden en vcrslijmden als het ware zich zelf i n  de loop van 

een paar dagen . De grotere kunnen soms zowel naar binnen als 

naar buiten slijm afscheiden en er ontstaat dan een steeds groter 

wordende cpithcclcystc, die na enige tijd openbarst. 

'Vij zagen echter vroeger reeds, dat juist in de darmcultuur een 

duidelijke organotypische groei kan optreden, wanneer n . l .  het 

verband epitheel-bindweefsel zich op de een of andere wijze herstelt. 

·wij kunnen uit de bevindingen van talrijke onderzoekers wel de 

conclusie trekken, dat alleen onder die omstandigheden de voor een 

orgaan typerende eigenschappen van epitheel duidelijk worden . 

'Vannecr Cm.OPI� ( 1 2 )  in  recente publicaties, meent te kunnen 
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aantonen, dat vcrschillende epithel iën m de cultuur altijd weer 

hun eigenschappen bewaren, is steeds in zij n materiaal de combi

n atie epitheel-bindweefsel voorhanden . 

Hoe komt in  mijn darmorganismen de organisatie tot stand ? 

In de ecr�tc plaats doordat het, u it  het cylindcrtje ontsnapte, 

epitheel buiten om het cxplantaat uitvloeit, dus n iet alleen con 

tact krijgt met het dckglas, maar ook met d e  serosa. Daar ter 

plaatse is het dan meteen weer "gepolariseerd", werkt alleen 

maar meer vervloeiend naar buiten en n iet nocmenswaard naar 

de kant van het bindweefsel. \Ve krijgen dan het omgekeerde 

darmorganismc; het epitheel kan hier n iet meer ontsnappen ; het 

uitwendig epitheeloppervlak neigt n aar de bolvorm, maar is i n  

vele gevallen voorzien van eveneens afgeronde uitsteeksels in  de 

trant van vlokken (konijncncmbryonen ) .  Terwijl deze aan hun 

basis nog met het organisme samenhangen, komen in de omgeving 

ook talrijke kleine organismen voor, bestaande uit een epitheel

begrenzing om een bindweefselinhoud. Naast elkaar bevinden 

zich dan in de omgeving van het geëxplantcerdc stukje epitheel

bolletjes als cysten, die zich zelf vcrteren of wel uitgroeien tot 

steeds grotere blazen en de laatst genoemde epitheel-bindweefsel 

organismen, d ie veel stabieler zijn .  

De organoïde groei kan bij de darmorganismen nog op andere 

wijze tot stand komen, zoals ik reeds op pagina 76 heb aangeduid.  

Y celal wordt het epitheel, terwijl het naar buiten afvloeit en aan 

de controle van het bindweefsel dreigt te ontsnappen, hetzij 

geheel, hetzij gedeeltelijk, tegengehouden, doordat het van 

het wondvlak uitgroeiende bindweefsel dit epitheel de pas af

snijdt. Het kan dan n iet anders dan een ingekapselde cyste vor

men, die nu alleen maar naar binnen vcrvloeit (afbeelding 26 : 

pag. 76 ). 

Ik vermeldde straks, dat een uitgebreide epitheelmembraan 

meestal scherp is afgegrensd van de omgeving. Dat betekent niet, 

dat er nergens meer een epitheelcel buiten de grenslijn uitsteekt. 
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De epitheelcellen kunnen zich, zoals bekend, aan de rand, amocboid 

bewegen. 

Zodra dit het geval is, Yerdwijnt meteen het typische vcr!>chil 

met de bindweefselcellen . De geïsoleerde epitheelcel kan de bol

vorm aannemen, evenals wc dat zo straks zagen van een combi

natic van epitheelcellen, of wel hij plat zich op de onderlaag af 

en krijgt dan onregelmatige u itlopers ; hij gedraagt zich dan als 

een epitheelmembraan in het klein . Precies hetzelfde zien wc ook 

aan geïsoleerde bind weefsel cellen . 

Wanneer we dus in  een vervloei ingszonc geïsoleerde cellen aan

treffen, zijn deze n iet meer als epitheel of  bindweefsel te identi

ficeren . Dit geldt ook min  of meer voor de randcellen van een 

cpithcelmcmbraan, wan nce1· deze uitlopers vcrtonen naar de om

geving. Dergelijke randcellen delen wc meestal zonder te veel 

aarzeling in bij de cpitheclccllen, wan neer er geen bindwcef�el 

i n  de nabijheid voorkomt. Anders wordt het evenwel, als het 

epitheel minder vervloeiend werkt en du-, ook minder de afstand 

tot het bindweefsel bewaart. 

Zulke gevallen waren i n  mijn leverculturen verwerkelijkt. Hier 

was de vervloeiende werking, die van het cpithecl uitging, vecl 

minder sterk uitgesproken .  Bovend ien is, m isschien onder in

vloed daarvan, dat het epitheel m inder er toe neigt zich te isoleren, 

in het te cxplantercn stuk de vcrhouding tussen epitheel en bind

weefsel reeds in vivo zó, dat overal naast epitheel ook bindwccfscl 

voorkomt, en dus ook nergens epitheel als een samenhangende 

membraan gepracformeerd in cultuur wordt gebracht. 

Het epitheel wordt dus overal "bewaakt" door bindweefsel ; 

overal is een wondvlak aanwezig en het sneller u itgroeiende bind

weefsel blijft het epitheel omhullen ; het komt dan ook vrijwel 

nergens tot een ongecontroleerd u itgroeien van dit laatste. Dit 

heeft ten gevolge, dat, bij het uitgroeien, de oorspronkelijke 

structuur epitheel-bindweefsel zich vrij goed handhaaft en verder, 

dat heel vaak de afgrenzing tussen epitheel en bindweefsel yer-
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vaagt. Epitheelcellen met amoeboide u itlopers gaan vrijwel 

continu over in bindweefselcellen van volkomen gelijk voorkomen. 

Ik wijs hiervoor b.v. op de afbeeldingen 18 en 19 (pag. 47 ) ;  ook 

afb. 38 en 39 geven hiervan een duidelijk beeld. 'Vel is nog vaak 

de afgrenzing van een epitheelgebied een vloeiende lijn, zoals b.v. 

in  het geval van de epitheeleilandjes van afbeelding 16  en 1 7  

o p  pagina 4 5 ;  maar ook daar hebben deze ei landjes geen afstand 

Afb. as. Leverweefsel (kippenembryo 1 1  dagen), gedurende ;; dagen gekweckt o Jl 
een plasma onderlaag en doorstroomd met buikholtevloeistof extract + .;% C02 

Grillig gevormde leverepithecluitgroei. De levercellen zijn zeer vetrijk. In het rand -

gebied i s  d e  overgang naar het bindweefsel niet scherp. Vcrgr. : 120 maal. 

bewaar d tot het b indweefsel, dat hen omgeeft. Wanneer wij deze 

eilandjes vergelijken met de geïsoleerde epitheelstructuren van 

de darm, dan zien we nog een ander verschil : er is vrijwel geen 

neiging tot de vorming van cystes : de vervloeiing, die enerzijds 

door het bindweefsel geremd wordt, kan dus naar de andere zijde 

naar bi n nen ook geen u itweg vinden ; er is dus primair een ge

ringere neiging tot secretie. 

Een tweede aanwijzing, dat de epitheelgroei duidelijk beïn -



llO 

vloed wordt door bindweefsel, Ycrschaftcn doorstromingsculturcn 

van pancrcaswccf'scl . Dit pancrca�weefscl werd toevallig wel eens 

mee u itgeplant bij de darmeulturen, mede veryat al-; het was i n  

het mesenterium van d e  darmeylindertje�. Ik heb ze slechts als 

een toevallige vondst beschouwd en ze daarom n iet genoemd als 

één der organen, die ik Yolgens de doorstromingsmethode heb 

Afb. :1!1. Lt•verwcefscl ( kippenembryo I J  dagen),  gedurende ,; dagen gekweckt op 

een plasma onderlaag en doorstroomd met buikholtevloeistof t•xtr·at't + ,; 0 () co". 

l 'itgroei van epithct'l en bindweefsel in de randwne niet M·hcrp \'an elkaar afge-

grenscl. In de lcvercpithct•lmembraan tallozt• \'t•tdruppels. \'t·r·gr. : 1 211 maal. 

gekweekt. Wel kan het beeld, dat het pancreas vertoonde, d ienen 

als i l lustratie van de wederzijdsche betrekkingen tussen epitheel 

en bindweefsel . Het pancreas was bij het in cultuur brengen van 

de darmcylindertjes uit de aard der zaak slechts weinig verwond. 

De oorspronkelijke structuur was er vrijwel bewaard, n.l. acineus 

vertakte epitheelstructuren, omhuld door bindweefsel met even

tueel serosa aan de bu itenkant. Deze structuur brengt met zich 

mede, dat wc kunnen verwachten, dat het epitheel niet ongecon-
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troleerd kan ontsnappen, omdat het bindweefsel het overal om

hult. Het cultuurbeeld beantwoordt dan ook aan deze yer

wachting, zoals uit de afbeeldingen 40 en 41 direct duidelijk is. 

Afbeelding 40 heeft betrekking op een cultuur van pancreas

weefsel van een kippenembryo, twee dagen gekweekt, afbeelding 

-H op pancreasweefsel van een konijnenembryo, gedurende 4 

.\l'b . ..J.O. Pancreasweefsel ( ki ppenembryo 11 dagen ). gekweekt op een plasnut 

onderlaag, temidden n111 darmexplantaten van hetzelfde kippenem bryo. door

stroomrl met buikholtevloeistof extract gedurende 2 dagen. De ah-eolaire klier

�tructuur is in het randgebied duidelijk uitgesproken en sc-herp afgegrensd vm1 de 

bindweefselomhulling. In de perifere gedeelten van het epitheel, talrijke kern

delingen, die bij de geringe ,-ergroting niet duidelijk tot hun n•eht kunnen komen. 

In de meer naar binnen gelegen gedeelten is het epitheel platter en omhult vm•ht-

ruimten. Vcrgr. : 1 20 maal .  

dagen gekweekt; opvallend IS m beide afbeeldingen, dat het 

principe van de pancreasgroei duidelijk is bewaard gebleven . Ook 

h ier is geen vervloeiende werking in de richting van het bind

weefsel, al is de scherpe afgrenzing ten opzichte Yan dit omhul

lende bindweefsel onmiskenbaar. In tegenstelling met wat wc 

zagen bij het leverweefsel, is  hier veel duidelijker een polariteit 

in de functie, tot u iting komende door de neiging tot Yormmg 
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van buisjes e n  blaasjes. In  afbeelding 4 0  zijn d e  meer naar binnen 

gelegen structuren duidelijk met vocht gevuld : in afbeelding 41 

zijn de twee grotere, achter elkaar gelegen, epitheelbolletjes ook 

duidelijk kleine cystes. Dat hier een ontwijfelbare groei van 

epitheel plaats heeft, kon worden afgeleid u it de zeer talrijke 

kerndelingen in het randgebied van het epitheel in afbeelding 40. 

:\fu. -U . Pan<·reaswecfscl (konijnencmuryo 2,; dagen ) gekweckt op een plasma 

onderlaag te midden van darmcxplantatcn van hetzelfde embryo en doorstroomd 

met buikholtevloeistof + extract gedurende 4 dagen. Links hoven twee cysteuze 

epitheel bolletjes, achter en uit elkaar ontsproten uit een epitheelmassa (rechts), 

die geleidelijk overgaat in een dichte bindweefselstructuur. Links beneden een 

dichotoom vcrtukte klierlmis. Vergr. : 120 maal. 

Tenslotte een laatste voorbeeld, hoc bindweefsel de epitheel

groei in bedwang kan houden en daardoor regelend kan optreden 

bij de groeiwijze van het epitheel. Een ongeremd ontplooien van 

de vervloeiende werking en een z ich snel verbreiden in  de om

geving, vonden we bij het epitheel van het darmkanaal. Als één 

der mogelijke oorzaken hiervoor noemde ik, dat het bindweefsel 

n iet snel genoeg kon u itgroeien . 

Dat werkelijk zulk een antagonistische invloed van het bind

weefsel u itgaat, bleek wel u it de volgende proef. Darmstukjes 
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van een kippenembryo van 11  dagen werden op de gewone wijze 

in een druppel plasma gekweekt, alleen met dit verschil, dat 

tegelijk met de darmstukjes aan de druppel plasma werden toc

gevoep-d een grote hoeveelheid exsudaatleukocyten van het 

konijn,  op dezelfde wijze, zoals ik dit in een vorig hoofd�tuk voor 

het kwcke11 van leYerweefsel van volwassen konijnen heb be-

Afb. 42. Darmcylindertje van een kippenembryo van 11 dagen, gedurende 

.; dagen gekweckt op een onderlaag van exsudaatcellen (konij n )  en doorstroomd 

met buikholtcvlocistof. Het syncytium, gevormd door de exsudaatcellen vormt 

een ononderbroken kapsel om het darmcxplantaat, waarvan naar weerszijden een 

grote epitheelmembraan is uitgegroeid. Vcrgr. : 20 maal. 

sproken . Voor mij was dit tevens een controleproef, in hoeverre 

in de cultuur weefsels van heel u iteenlopende diersoorten naast 

elkaar konden blijven voortleven .  De afstervende polynucleaire 

leukocyten brachten daarbij in het m ilieu groeibevorderende 

stoffen. Het bleek nu,  dat in zeer korte tijd, de exsudaatcellen 

een doorlopend syncytium hadden gevormd en de darmcylinder
tjes geheel omkapselden. Gedurende een aantal dagen werd van 

een vervloeiing n iet de m inste aanduiding gevonden. Toch bleek 

u it de preparaten, dat de darmstukjes n iet door de leukocyten 
8 
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werden verstikt. In afbeelding 42 zien we, dat na .5 dagen, een 

typische epitheelmembraan om het geë:xplanteerde darmstukje 

is u itgegroeid, evenwel zonder een vervloeiingszone om zich heen 

te verspreiden. Evenals ik bij de levei·culturen wel heb gevonden 

is nu de kapsel van ( in  dit geval, vreemde ) bindweefselcellen voor 

het epitheel teruggeweken, maar houdt het in bedwang. Afbeel

d ing 43 laat Zien, hoc daarbij een stukje epitheelweefsel ook wel 

Afb. 4:1. Deze afbeelding is ontleend aan dezelfde cultuur als afbeelding .J-2. 
Een geïsoleerd stukje epitheel, afkomstig van het darmexplantuat, bevindt zieh, 

scherp afgegrensd en in goede toestand temidden van een diehte omkupseling, 

gevormd door het syneytium der cxsudaatccllen. Vcrgr. : 1211 maal. 

los van het oorspronkelijk cxplantaat kan komen te liggen ; 

mogelijkerwijze was het ook, bij het cxplantercn zelf, direct los

geraakt; in elk geval vinden wc het hier terug als een scherp 

afgegrensd, absoluut ingekapseld, maar desniettemin levend 

corpus alienwn. 

Zonder nu dit weefsel ook nog in seriecoupes nader onderzocht 

te hebben, vermeld ik hier deze proef alleen als voorbeeld van 

de merkwaardige wederzijdse beïnvloeding van epitheel en bind-
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weefsel, die in  de harmonische bouw yan ons l ichaam zo fraai 

tot u iting komt en waarvan de eenzijdige vcrstoring zo noodlot

tige gevolgen kan hebben. 

Tevens kunnen deze laatste voorbeelden een i l lustratie Yormen 

van de vele mogelijkheden, d ie de doorstromingsm.ethode biedt. 

Een bijdrage in deze richting te leveren was het doel yan dit  

proefschrift. 



SAl\IENYATTIN< : .  

:\Iet behulp van de doorsti'Omingsmcthode ( 1 > 1!: HAAN )  z ijn een 

g-root aantal onderzoeki ngen verricht, welke zi<"h uit'itrekken over 
het gebied ntn het kweken va n wcef:-;e]s nm Y < · r..,ch illendc orga nen 

in het algenleen en ntn lcn:r- en darmwccf:-.e l i n  het hijzon<let·. 

Daa r de doorstmmingsmethodc voordien a l ll 'e n was toegcpnst 

op het kweken nm cx..,udaatecllen u it de  hu i !..holte van een 
kon ijn , een materiaal, d at ex m·iginc bij deze t 1 1 e t hod c behoort, 

wa:-. het nodig de tcclm ick aan te passen aan de eisen, < l ic dit 

n ieuwe eultutu·nmtcriaal .'>telde. 

Een eerste ei:-. was het <·t t ltu t u·ntateriaal doe l 1 1 1atig \': t "l te 

leggen op het dckgla ... . Dit ge:-.ehierld e, àf ntct I H.:hulp n1 1 1  < 'e l l  
cxsudaateellcn'>yneytium, óf door m iddel van een otHlcrlnag r n t1 

hcparinepla�ma. 

Ook werden er en ige n ieu we modellen cultuut·vatcn in gc hl'll i k  

genomen, welke het o.a. mogelijk man kten bo,·cn de <' t t ltnut ·  <·c l l 
bepaald gasmengsel te brengen of wel de cultut t t' ononderbro ke n 

microscopisch te eontroleercn, te l'olografcren of te fi l men. 

Behalve in een warme kamet·, werden de doorstt·oming�cultun.: ..... 
cvcnccn:-. gekweckt in  een n ieu wgebouwde incubato r, we l ke alleen 

het cultuurvat zelf bevat, terwij l  hel to<"- en afvoervat huiten deze 

incubator staan opgesteld . 

Het bleek, dat de wecl'scl� vnn ;�,eer u i teenlopen d e  organen zich 

op deze wijze l ieten kweken en dat het l'csttltant zeker n iet achtc1· 

staat bij dat, met de tot n 1 1  toe meest gcht·H ikcl ijke rncthoden van 

weefselcultuur verkregen. 

Terwij l  RnonA ERDl\IANN bij het toepn -.-.cn der d oorstroming�

mcthodc, gebruik maakte van een meng�cl va11 Tyi·otle <'11 em-
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bryonaal extract ab \'oedcndc vloeistof, bleek in mijn cultures, 

dat een combinatie van de buikholtevloeistof Yan een konijn met 

embryonaal extract betere cultuurresultaten geeft. Het feit, dat 

deze buikholtevloeistof in het algemeen heterogeen is ten opzichte 

van het geëxplanteerdc weefsel, was van geen betekenis en vcr

minderde n iet in het m inst de algemene bruikbaarheid der door

stromingsmethode. 

Voorts bleek mij, dat het ten aanzien Yan de cultuurresultaten 

in het algemeen geen verschil u itmaakte, of ik als onderlaag voor 

de cultuur gebruik maakte van kippenplao;ma clan wel van 

konijnen plasma. 

Terwijl ik mij bij de explantatie van ver!>chillcnclc organen 

van kippcncmbryoncn (ooglens, hersenen, oernicr ) bepaalde tot 

enkele oriënterende experimenten, heb ik leverweefsel en darm

weefsel, afkomstig van verschillende proefelieren op deze wijze 

aan een meer uitvoerig onderzoek onderworpen. 

Leverweefsel van volwassen kon�jnen, samengekweckt met cx

sudaatccllen, blijkt in de doorstromingscultuur spoedig te gronde 

te gaan ; dit is in overeenstemming met de resultaten, welke 

EPHRUSSI en LACASSAGNE vcrmelden yan hun leverculturcn, ge

kweekt volgens CAnREL. Het leverweef's l zelf degenereert reeds 

na één dag; de galgangen blijven intact en gaan een enkele maal 

zeif's woekeren ; de stercellen van Kt.:PFFER handhaven zich ge

durende vele dagen. Onder invloed van de levercultuur vcrtonen 

de exsudaatcellen een verhoogde activiteit ; het reeds gevormde 

syncytium van deze exsudaatcellen valt dikwijls in een groot 

aantal losse zwerfcellen uiteen, terwijl er soms duidelijke tekenen 

van een erythropoëse (normoblasten ) in de cultuur kunnen worden 

gevonden. 

Voorts bleek het leverweefsel van volwassen konijnen dikwijls 

geïnfecteerd te zijn ,  zodat de toegevoegde exsudaatcellen, be

halve voor de fixatie, ook dienden om de cultuur steriel te houden . 
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Cultures van dit volwassen leverweefsel op een onderlaag van 

konijnenplasma gaven dc";c] f'dc resultaten .  die nu bovend ien 

nog aan de lu<nd van -;criccoupcs konden worden gecontroleerd. 

Leverweef�cl van jengelige kon�j nen ( 1 dag tot .J. weken oud ) 

gaf in hoofdzaken dezelfde cultuurresultaten als die, welke boven 

werden beschreven. Evenwel zag ik in deze cultmes veelvuldig 

een woekering van galgangepitheel optreden . 

Leverweef�el van kippenembryonen (8 tot lü  dagen oud ) VCI'

toondc i n  de doorstromingscultuur een f'raaic uitgroei van het 

leverepitheel en wel in drie vormen : 

l )  als samenhangende membranen, 

2 )  als cpithccl-;pru itcn, 

3 )  als losliggende eilandjes . 

Terwijl de leverstukjes tevens door een dichte fibroblasten

kapsel worden omhuld, "; icn wc, dat de eerstgenoemde groeivorm 

van het leverepitheel deze nieuwgevormde kapsel voor zich u it

dringt; de tweede doorboort de kapsel ; de epitheeleilandjes liggen 

los vcrspreid in de bindwccfsclzonc; ze hebben een beperkte 

grootte en vcrtonen geen neiging vcrder uit te groeien. 

De uitgegroeide levercellen bevatten in  het algemeen veel vet. 

Dit is een teken van in filtratie en n iet van degeneratie, zoals ook 

KoRJHfANN heeft betoogd . Gedurende de eerste cultuurdagen is 

er in de levercellen vrij veel glycogeen aantoonbaar met de 

methode van BEsT. 

Behalve een cpithcclgroci, vormde de cultuur een dichte groei

zone van fibroblasten .  Deze uitgroei begint veel eerder dan die 

van het epitheel en bereikt als regel een veel sterkere uitbreiding; 

zij treedt op ten eerste in  de vorm van de bovengenoemde kapsel, 

maar vcrder als een radiair van het cxplantaat uitgaande 

groc1zonc. 

Op vcrschillende afstanden van het cxplantaat, vaak ook daar-
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mede in verbinding, trad in  deze fibroblastenzone een groeiver

band op, hetwelk klaarblijkelijk analoog was aan de vorming van 

een capillairnctwerk. Hierbij zag ik in de knooppunten veelal 

veelkernige celmassa's welke herinnerden aan bloedeilandjes. 

Tot de vorming van bloedcellen kwam het echter niet, alhoewel 

moet worden opgemerkt, dat er in de cultuur zeer dikwijls cel

groeperingen waren te vinden, die, evenals bij de cultures van 

konijnenlever, sterk deden denken aan een erythropoëse. 

In het grensgebied tussen de u itgegroeide epitheel- en fibro

blastenzone traden er dikwijls merkwaardige epitheelstructuren 

op in de vorm van ringen en cclbalkcn, zoals wc die kennen van 

rlc normale embryonale leverstructuur in vivo. 

Het is  mij door inactiveren van het embryonaal extract en 

(of) van de doorstromingsvloeistof n iet mogen gelukken de 

resultaten van DoLJANSKI te bevestigen ; d .w.z. ik kon n iet con 

stateren, dat dit geïnactivcerdc extract een remmende werking 

ontvouwt op de fibroblastengroei en kon dan ook n iet op deze 

wijze een reincultuur van levercellen kweken . 

De vervloei ing van de plasma onderlaag was over het algemeen 

gering; zij nam sterk toe onder invloed van een toevoeging van 

5 % koolzuur aan de doorstromingsvloeistof. 

Leverweefsel van kon�jnenembryoncn (25 dagen ) gaf zeer in

teressante cultuurbcelden. In de u itgroeiingszone bevonden zich 

naast elkaar u itgegroeid leverepitheel en bindweefsel, vermengd 

met centra van erythropoësc; dus een uitgroeien op zulk een wijze, 

dat gedurende een aantal dagen de weefsels, die de lever op

bouwen, ongeveer in  hun oorspronkelijke verhouding naast elkaar 

blijven bestaan. 

Danncultw·es van kippencmbryoncn (8 tot 16  dagen ) vervloeien 

de plasma onderlaag veel i ntensiever dan de overeenkomstige 

levercultures. 
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De neiging tot de vorming van organ ismen, bestaande uit 

solitaire darmcylindcrtjc-; of een vcr:-.mclting van meerdere ex

plantaten openbaart zich in alle cultures. 

De u itgroei van het cpithcelwccl'scl overweegt in het algemeen 

sterk op die van het bindweefsel . Nemen wc echter kleine darm

stukjes met zeer veel wondvlakjcs, da.n is het mogelijk op deze 

wijze de fibroblastengroei te stimuleren. 

De darmcylindertjes, in elkaars nabijheid gekweekt, treden met 

elkaar in vcrbinding op tweeërlei wijze :  of wel door middel van 

een epithcelmembraan, in gebieden met wein ig wondvlakken aan 

de explantaten; of wel door middel van een fibroblastcnzone, 

in gebieden met meerdere wondvlakken . Het spreekt wel vanzelf, 

dat er ook combinaties kunnen voorkomen, waar de vcrbinding 

wordt gevormd door epitheel en bindweefsel tezamen. 

In de uitgegroeide bindwcel\elzonc trefl'en wc, behalve alleen 

fibroblasten, ook nog uitgegroeid glad spierweefsel aan, zoals 

kan blijken uit zelfstandige contracties, welke wc in de uitgrociings

zonc z ien optreden. l\Iorphologisch zijn deze gladde spiercellen 

n iet met zekerheid te onderscheiden van de fibroblasten. 

De gevormde darmorganismen zijn vcelaJ, maar n iet altijd, 

rondom met cylinderepitheel bekleed ; aan de uiteinden van de 

darmcylindcrtjcs treffen wc dikwijls cpithcelcystes aan, welke 

een necrotische ccllenmas'>a omsluiten en door bindweefsel zij n  

omgroeid. 

De organismen bevatten voorts een zekere hocveelheid intact 

spierweefsel en bindweefsel, terwijl het epitheel van het oor

spronkelijke darmlumen verdwenen is. In het centrum van de 

organismen vinden wc dus meestal geen u itgesproken lumen, 

maar wel vaak een zekere hoeveelheid necrotische cellen met 

pyknotischc kernen (zuurstofgebrek? ) ;  soms is het gehele or

ganisme gevuld met levende cellen . 

De darmcxplantaten en ook de daaruit gevormde organismen 

hebben het vcrmogen peristaltische bewegingen uit te voeren, 
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evenwel met d ien verstande, dat de cxplantaten moeten stamn1Pn 

van cmbryoncn, ouder dan 9 dagen. 

Daar omstreeks de 9e broeddag zenuwelementen optreden i n  

de darm van het kippencmbryo, ligt het voor de hand met 

BISZEGLIE aan te nemen, dat de peristaltiek een neurogene oor

sprong heeft. In seriecoupes van deze cultures kunnen we bepaalde 

groepen cellen terugvinden, waarvan het uiterlijk sterk doet 

denken aan zenuwcellen . 

Van een bepaalde richting der peristaltiek, b.v. van maag naar 

darm, was i n  de doorstromingscultuur geen sprake. 

Darmcultures van een kon#nenembryo (25 dagen ) leveren dezelfde 

resultaten op als die van kippencmbryoncn. De vervloei ing Yan 

de plasma onderlaag verliep i n  deze cultures evenwel buitengewoon 

snel en u itgebreid; het uitgegroeide epitheel vormt geen aaneen

gesloten membraan, maar valt direct i n  kleinere en grotere bol

vormige groepjes cellen uiteen. Het geëxplantecrde stukje wordt 

zeer snel tot een met epitheel omgroeid organisme, aan het opper

vlak voorzien van uitstulpingen, die aan darmvlokken doen 

denken. De geïsoleerde epitheeleilandjes degenereren na enige 

dagen onder sterke slijmvorming. 

Tenslotte wordt er in het laatste hoofdstuk nog een beschou

wing gegeven over het gedrag van epitheel en bindweefsel en de 

combinatie van deze twee in de doorstromingscultuur. 



Z U S A M  M E N F A  S S U N G. 

l\Iittels des D E  HAANsehen Durehströmung!-.Yerfahrens sind 

eine Reihe von Organgeweben in vitro gezüehtet worden . 

Die!-.e Kulturversuehe delmen sieh über das Gebiet der Organ

züehtung im allgemeinen und des Leher- und Darmgewebes i m  

besonderen aus. 

Das Durehstömungsverl'ahren wurde ur-;prünglieh nur benutzt 

um Exsudatzellen aus der Bauehhöhle eines Kaninchcns zu 

züchtcn ; die Exsudatzcllen bilden das ::\Intcrial, das ex origine 

:;-:u d ieser :Methode gchört. Es war deshalb notwciHlig das Dm·eh

strömungsvcrl'ahren den Ansprüehcn dicscs neuen Kultur

matcr iab an zu passen .  

Erstens sollte das Gewebe zwcckmässig auf  das Dcekgla� bc

l'estigt werden . Letztercs gcsehah, entweder mittcls eines Exsudat

zcllensyncytium!-., odeJ· mittcls einer Untcrlagc von Heparin

plasma. 

Auch fanden e in ige neu konstruierte Kulturgcl'äs�>e Anwcndung: 

d ie!-.c ermöglichten es u .a. über d ie Kultur cin hcstimmtes Gas

gcmisch zu führen odcr die Kultur l'ort währcnd mikroscopisch 

zu kontrollicren, zu fotografieren oder :;-:u filmen. 

Aus�>er in einem Wärmezimmer (37°) ,  wurdcn die Durch

strönnmgskulturen gleichfalls gezüchtet in cincm neu gcbauten 

Inkubator, wclcher nur das Kulturgefäss sclbst enthält ; die Zu

und Abführgefässc stehen ausserhalb die�es Inkubators. 

Es steilte sich hcraus, dass Gewehe von schr verschieden

artigen Organen in  die�>er Wei�>e geziiehtet werden konnten und 

dass die Kulturresultatc nicht hinter denjenigen zurückstehcn, 

welchc mit den bisher übliehen Methoden crziclt wurden .  
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\Vährend RuoDA ERDMAN� bei ihren Durchströmungsver

suchen ein Gemisch Yon Tyrode und Hühnerembryonalextract 

anwendetc, ergaben meine Durchströmungskulturen mit einer 

Kombination von der ursprünglichen DE HAANschen Bauch

höhlenflüssigkeit und Hülmerembryonalextract weit bessere 

Kulturresultate. 

Die Tatsache, dass dicse Bauchhöhlenflüssigkeit im allgemeinen 

heterogen ist in  Bezug auf das Explantat, war ohne Bedeutung 

und verringerte n icht i m  mindesten die allgemeine Anwendungs

fähigkeit der Durchströmungsmethode. Weiter steilte sich her

aus, dass es, in Bezug auf die Kulturresultatc, im allgemcine n  

gleichgültig war, o b  ich, als Unterlage für meinc Kulturen,  

Hühnerplasma oder Kaninchenplasma verwendete. 

lndem i ch m ich bei der Explantation von verschierlenen Or

ganen von Hühnercmbryonen (Augenlinse; Gehirn ; Urnicre ) auf 

vereinzelte orienticrende Yersuche beschränkte, habe ich Leber

und Darmgewebe verschierlener Yersuchstierc gcnauer nach 

dieser Durchströmungsmethode geprüft. 

Lebergcwebe l'/'Wachscner Kaninchcn, auf Deckgläschen ge· 

züchtet in  Kombination mit Exsudatzellen, geht i n  der Dm·ch

strömungskultur bald zu Grunde ; d ieses negativc Resultat ist 

im Einklang mit dem von EPIIIWSSI und LACASSAGNE; diese 

Forseher züchteten gleichfalls Lebergewcbc erwachsener Kanin 

chen, aber mittels der CARHELschen Techn ik. 

Das Lebergewebe selbst fängt schon nach cinem Tagc zu 

degencrieren an ; die Gallengängc abcr bleiben recht gut crhalten 

und können sogar ein wenig wuchern; die K UPFFERschen Stern

zeilen bchalten während vieler Tage cinc schöne Kernstruktur 

bei . Unter dem Einfluss des Lebergewebes weist die Exsudat

zellenkultur eine erhöhte Aktivität auf; das schon ausgebildetc 

Syncytium dieser Zeilen kan n  sich oft in vielen \Vandcrzellen 

auflösen und dann und wann kann man deutliche Zeichen eincr 
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Erythropoë�c (Normoblastcn ) in  d iesen Kulturen auf'lïndcn . 

Lchcrgcwchc crwachscncr Kan inchcn crwics ':i ich oft als infi

ziert, �odass die hinzugcfügtcn Exsudatzcllcn n icht nur der 

Fixation des Lcbcrgcwcbcs dicntcn, sondcrn auch der Au frechtcr

haltung der Kulturstcrilität. 

Kulturen diescs crwachscncn Lcbcrgcwcbes, auf  cincr Plasma

onterlage gezüchtct, ergaben die gleichcn Rcsultatc, wclchc 

ausscrdcm noch mittels Schnittscricn kontrolliert werden konntcn . 

Lcbcrgcwcbc schr fnngcr Kaninchcn ( 1  Tag bis -1< Wochcn alt ) 

crgab im wescntlichen die gleichcn Resultatc, w ie die ohen bc

�chrichencn. .Jedoch bcobachtctc ich m diesen Durchströ

mungskulturen viclfach cinc \Vuchcrung der Gallcngängc. 

LcbagcwdJc von I/ ühncrclllhryont'll (R bi� lG Ta ge ). Das Lcber

cpithcl wächst in der D urch�trömungskultHt· sehr schön und zwar 

auf drcicrlci \Vcise, als : 

1 )  zusammcnhängcndc Epithclschichten ; 

2 )  Epithclsprossen ;  

3 )  sclbständigc Epithcl inscln . 

Währcnd die Lebercxplantatc ausserdcm von cmcr dichten 

Fibroblastenzone eingeschlosscn sind, sicht man d ie erst gcnanntc 

Wuchsform des Epithels d iesc Zone vor sich her treibcn ; die 

zwcitc sic durchbohrcn ;  die Epithelinseln schlicsslich liegen,  ziem

l ich schari' abgcgrenzt, im Bindcgcwebe verbreitct, Jutben cinc bc

schränkte Grös�c und neigen n icht zu eincm weiteren Waehstum .  

Die ausgewachscncn Leberzellen C'nthalten i m  allgcmeincn viel 

Fctt. Dies ist ein Ze ichen der Infiltration, n icht etwa der Degenc

ration, so wie es auch N mmMA N N  öfter betont hat. 

Währcnd der ersten Kulturtagc kann man in den Lebcrzellcn 

Glykogen nachwciscn (BEsT). 

Ausser cincm Epithelwuchs, bildctc die Kultur cinc dichte 

\Vachstumszonc von Fibroblasten ;  d ieses Wachstum geht dcm 
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Ausdehnung; es tritt erstens auf i n  der Form einer, das Explantat 

umgebenden, Schicht, aber weiter auch wie eine radiär von dem 

Explantate ausgehendc 'Vachstumszone. 

In Verschicdenen Abständen vom Explantate, öftcr auch mit 

letztercm in Yerbindung, trat in die�er Fibroblastenzone cin be

stimmter '�'achstumsverband auf, augcnscheinlich einem Kapil

largeflecht ähnlich. In den Knotenpunkten dieses Geflechtes bc

obachtete ich dann vielkernige Zellma�sen, welchc an Blutinsein 

erinnerten. Einc Bildung von Blutzellen gab es abcr nicht, ob

gleich betont werden muss, dass in diesen Kulturen sehr oft 

Zellanhäufungen an zu treffen sind, welche, wie in  den Kulturen 

von Kaninchenleber, es wahrscheinlich machen, dass wir es mit 

ciner Erythropoëse zu tun haben. 

Im Grenzgebiet zwischen der ausgewachsenen Epithel- und 

Fibroblastenzone, konnte ich öfter bemerkenswerte Epithclan

ordnungen beobachten, wie Ringe und Zellbalken, wie wir die!-> 

auch von der normalen Leberstruktur in  v ivo kennen. 

Es ist mir n icht gelungen mittels Inaktivierung des Hühner

embryonalextractes und (oder ) der Bauchhöhlenflüssigkcit die 

Resultate DoLJANSKI's zu bestätigen : d.h. ich konnte nicht nach

weisen, dass dieses inaktivierte Extract eine hemmende Wirkung 

auf das Fibroblastenwachstum ausübt und konnte dann auch 

in d ieser Weise keine Leberepithelreinkultur züchtcn. 

Die Verflüssigung der Plasma-unterlage war im allgemeinen 

gering; dieselbc nahm unter dem Einfluss der Durchströmungs

flüssigkcit zugef'ügter 5 %er. Kohlensäure beträchtlich zu. 

Lcbcrgcwcbe von Kaninchencmbryonen (25 Tage alt ) ergab sehr 

interessante Kulturbilder. In der Wachstumszone befanden sich 

neben einander ausgewachsenes Leberepithel und Bindegewcbe, 

m it Zentren einer Erythropoëse vermischt; also ein Auswachsen 

in einer solchen "Veise, dass während mehrerer Tage die Gewebc, 
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wclchc die Lcbcr aufbaucn, ctwa in  ihrcm ursprünglichcn Ver

h ältnis nchcn cinandcr bestehen bleibcn . 

Darmkulinren von H·iihnerembryonen (8 bis 1 6  Tagc alt ) YCI'

flüssigen die Plasma-tmterlage weit mchr als die übcrcinstim

menden Lebcrkulturen. Die Neigung zur Ausbildung von Organis

men, aus solitären Darmzylindern odcr aus cinrr Verschmel

zung von mehreren Explantaten bestehend, tritt in allen Kulturen 

auf. 

Das Auswachsen des Epithclgcwcbes überwiegt im allgemeincn 

stark dem des Bindegewebes. Nehmen wir jeeloch kleinere Darm

explantate mit sehr vielen Wundflächen, so ist es möglich i n  

d ieser Wcisc das Fibroblastcnwachstum zu stcigern. 

Darmexplantatc, nahc bci . ..,ammcn gczüchtct, vcrbinden �ich 

in zwei Wciscn : entweder m ittcls cincr Epithclmcmbran in Ge

bieten mit wcnigcn Wundflächcn der Explantatc odcr mittcls 

c incr Fihroblastcnzonc, lctztcrcs zumal in (;cbictcn mit mchrcrcn 

Wundflächcn. 

In der ausgcwachscncn Bindegcwcbszonc gibt es, attsser Fibro

blasten, auch noch ausgewachsenes glattcs l\Iuskelgewebe, wie 

aus selbständigcn Kontraktioncn, in  der 'Vachstumszonc auf

tretend, hervorgeht. 

l\Iorphologisch ist es unmöglich dicsc glattcn 1\Iuskclelementc 

mit Sicherheit von Fibroblasten zu untcrschcidcn 

Die ausgebildeten Darmorganismen sind Yiclfach, abcr n icht 

immer, von ausscn mit Zylindcrcpithcl beklcidct; Epithelcystcn 

finden sich öfter am Ende der Darmzylinder; sic schliessen einc 

nekrotischc Zellmassc ein und sind vont Bindegcwebe umgebcn. 

Die Organismen enthalten weiter einc bestimmtc l\Ienge von 

Muskclgcwcbc und Bindegewcbe; das Epithcl des ursprüng

l ichen Darmlumens ist vcrschwunden. 

Im Zentrum der Organismen gibt es meistens kcin ausge

bildctes Lumen, jeeloch cinc gewisse l\Iengc Zeilen mit pykno-
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tischen Kernen (Sauerstoffmangel ? ) ;  bisweiJen jedoch ist der 

ganzc Organismus mit lebenden Zellcn ausgefüllt. 

Darmexplantate, sowic daraus gebildetcte Organismen, wei�cn 

peristaltische Bewegungen auf, aber dann sollen sic älteren 

Embryonen (über 9 Tage alt ) entstammen. Da, ctwa am Oen 

Bruttage, Nervenclemente im Darme von Hühnerembryoncn auf

tl·eten, so l iegt es nahe m it BISZEGLIE zu behaupten, dass die 

Peristaltik neurogen bedingt sei. 

In Schnittserien dieser Kulturen konnte ich dann auch bc

stimmte Zellanhäufungen nachwciscn, welchc den Nerven

elementen sehr stark ähneln . 

Von einer bestimmten Richtung der Peristalsis, z.B. in  der 

Richtung von :Magen zum Darm, war in der Durchströmungs

kultur gar keine Rede. 

Darmkulturen von Kaninchenembryonen (25 Tage alt ) ge ben die 

gleichen Resultate wie diejenigen der Hühnerembryoncn. Die 

Verflüssigung der Plasma- unterlage trat in d iesen Kulturen aber 

ausserordentlich schnell und ausgedehnt auf; das ausgcwachsenc 

Epithel bildet keine geschlossene l\Iembran, sondern fällt fa�t 

unmittelbar i n  kleinere oder grössere kugelförmige Zellgruppen 

aus einander. Das Explantat selbst wird sehr bald von Epithcl 

umwachsen ; die Oberfläche dieser Epithelzonc weist Ausbuch

tungen auf, welchc stark an Darmzotten erinnern. Die isolierten 

Epithelinseln degenericren nach wenigen Tagen untcr starkcr 

Schleimbildung. 

Schliesslich wird in dem letzten Abschnitt noch eine Betrach

tung gegeben über das Yerhalten Yon Epithel und Bindegewebc 

und von der Kombination dieser beiden Gewebsarten in der 

Durchströmungskultur. 
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