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DE MORPHOLOGISCHE VERANDERINGEN 

VAN DE LEVER BIJ DE ZIEKTE 

VAN BASEDOW 

• 

A. W. C. VAN VEELEN 



DE MORPHOLOGISCHE VERANDERINGEN VAN 

DE LEVER BIJ DE ZIEKTE VAN BASEDOW. 





STELLINGEN. 

1. 

De zoogenaamde epituberculeuse veranderingen in de longen he
rusten op atelectase tengevolge van bronchusafsluiting. 

Il. 

Men dient rekening te houden met de mogelijkheid, dat lijders aan 
encephalitis lethargica ook in het stadium van het Parkinsonisme nog 
gevaar voor besmetting kunnen opleveren. 

III. 

Bij een verlenging van den duur van het kamercomplex 111 het 
clectrocardiogram moet men denken aan een hypocalcaemie. 

IV. 

De meening van Herderschee, dat een arts, die roodvonkpatiënten 
behandelt. het leiden van verlossingen niet behoeft te weigeren, is 
onjuist. 

v. 

De bewegingsbeperkingen van het polsgewricht bij een niet genezen 
of een geopereerde breuk van het os naviculare zijn geen maatstaf 
voor den graad van arbeidsongeschiktheid. 

Vl. 

Bij een geval van acrodynie zorge men voor een zeer ruimen toevoer 
van vitamine B6. 





VII. 

Pityr iasis rosea wordt ten onrechte beschouwd als een aandoening 
welke veroorzaakt wordt door een schizosaccharomyces. 

VIII. 

Ter aanvulling van het onderwijs in de geneeskunde verdient het 
overweging een privaat-docent aan te stellen, die onderricht geeft in 
de eigen moeilijkheden van de algemeene praktijk. 
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VOORWOORD. 

Het verschijnen !'an dit proefschrift biedt mij een welkome gelegen

heid een woord van dank te richtr>n tot de l,oogleeraren en oud

hoogleeraren der Medi.•che e11 l\'atllltrflhilosophisclw Faculteite11 der 

Universiteit te Utre<"l,t, voor het onderwijs .dat ik va11 /,en 011trn11ge11 

mocht. 

De overleden Hoogleeraren Z w a a r d erna k e r, Bo u 111 a n  en 

A l d e r  s h o f  f houd ik dankbaar in nagedachtenis. 

Inzonderheid gaat mijn dank uit naar U. Hooggeleerde Vo s. !'oor 
de 11,elwille11dlieid, waarmede gij U bereid 11erklaardet als mijn pro

motor op te treden. Door Uw groote gastvrij!,eid en hulpvaardigheid 

,cerd mij een belangrijk materiaal ter 011derzoek ter beschikking 

gesteld. Zeer dankba(lr ben ik U voor Uwe pc>rsoo11lijke bela11gstelli11g 

en !'oor Uwe raadgevinge11 e11 voor den stuw dien ik 1·,111 U ontrange11 

mocht. 

U, Zeergeleerde B e h r, dank ik voor de rnorlichting en groote 

medewerking die il. bij mijn onderzoek niet had ku11nen missen. De 

prettige collegi(lle omgang met U, wordt door mij op hooge11 prij.� 

gesteld. 

Zeergeleerde M e  y l e r, met erkentelijkheid derde ik <1<111 de belang

stelling welke U voor 111ij11 onderzoek betoonde. 

Ook U, W(larde Va n D a  111, betuig ik mijn erkentelijkheid 1
1oor Uil" 

medeleve11. De wijze wa(lrop Gij mij Uw steun ervaren deed, wordt door 

mij niet vergeten. 

Vervolgens wil ik mijn dm,k uitspreke11 (1(111 allen, welke mij bij de 

bewerking van dit proef.�cl,ri/t behulpzaam zijn geweest. In hc-t bijzo11-

der de11k ik hierbij <1<111 U, Mej. Ja 11 s o n  i u .� en Mej. Ro e s  k e. U. 

geachte Va 11 Dries s e n, dank ik voor het vervaardigen der prepa

raten. 

Een woord V(lll bijzonderen d(l11k richt ik tot mijn Ouders, die mij in 

.�temt stelden mijn studie in de geneeskunde (lan te vangen e11 te vol

brengen. 

Tenslotte zeg ik dank aan God Zelve. Die mij den lust en de gezond

heid gaf dit proefschrift te schrijren. Het is mijn oprechte wensch dat 

oolc door dit werk de eer van Zij11 Naam vergroot mag worden. 





INLEIDlNG. 

De pathologisch-anatomische afwijkingen bij de ziekte van Basedow 
worden in den laatsten tijd met toenemende belangstelling bestudeerd. 
Wel is waar zijn ook vroeger reeds de pathologische veranderingen in 
schildklier, zwezerik, hartspier en skeletspieren aan een nauwkeurig 
onderzoek onderworpen, maar van den toestand der andere organen 
was tot voor kort nog weinig bekend. Sinds oudsher bestond immers 
de neiging om de verschijnselen der hyperthyreose louter als een func
tioneele aandoening te beschouwen en den morbus Basedowii te zien 
als een neurose. De geringe veranderingen. die men af en toe aan 
allerlei organen had opgemerkt, hield men voor slechts toevallige 
nevenverschijnselen, omdat ze zoo weinig opvallend waren en omdat 
men ze niet regelmatig aantrof. 

Op het tweede internationale kropcongres nu te Bern in 1933 

werden opeens belangwekkende nieuwe onderzoekingen gepubliceerd. 
R ö s s 1 e verkondigde daar als zijn meening, dat de dood bij een lijder 
aan de ziekte van Basedow eigenlijk geen "hartdood" is, maar ren 
,.leverdood", en plaatste daarmede de lever in het brandpunt van de 
belangstelling. Bovenclien kwam H o 1 s t daar voor den clag met uit
voerige onclerzoekingen over dr pathologisch-anatomische veranderin
gen in de extra-thyreoïclale orga1_1en bij deze ziekte. Sindsclien zijn 
meerdere anclere belangrijke publicaties verschenen, onder anclere 
werd ook van Amerikaansehe zijcle, door B e a v e r en D e P e 111 b e r
t o n, een uitvoerig onderzoek ingesteld naar cle leverafwijkingen bij 
den morlms Baseclowii. 

Intusschen wercl eveneens aan het ziekbecl aandacht besteed aan cle 
mogelijke toxische beschadiging cler extra-thyreoï<lale organen. We 



tlenken hierbij aan het recente onderzoek van M c y I e r, <lie hij vele 

lijders aan de ziekte van Basedow lrverfuncticstoornisscn meende te 

kunnen constateercn. Onze eigen omlcrzockingen zijn mede naar aan

leiding van zijn bevindingen ingesteld. 

Voor een heter begrip van de pathologisch-anatomische afwijkingen 

hij den morhus Basrdowii achtl<" H o  Is t het gcwcnscht, om uitge

breider materiaal te hcstmlccren. Dit proefschrift is een poging om 

aan dezen oproep gevolg te geven: in het bijzonder hebben wij aan de 

pathologische veranderingen in de lever onze aandacht willen besteden. 

Wc zullen trachten de volgende vragen te beantwoorden: hcstaan et· 

veranderingen in de lever hij lijders aan de ziekte van Basedow? Zoo 

ja. zijn deze veranderingen karakteristiek? En ten slotte: is het moge

lijk een genetische verklaring daarvan te geven? 

Hiermee is tevens cl<" imlccling van ons ondcrzo<"k hcpaaltl. Na reu 

uitvoerig overzicht over de littcratm11· gt·vcn wc <"Cll beschrijving van 

het ons ten dienste staande materiaal, vervolgens trachten we het 
c-ssenticcl<" rrvan vast te leggen en ten slott<" zoeken wc naar een 

samenvattende lwscl1011wing over de ontstaanswijze d<"r gevonden af

wijkingen. 



HOOFDSTUK I. 

LITTERA TUUROV ERZI CHT. 

Ofschoon eerst sinds de laatste jaren bijzondere aandacht aan af
wijkingen in de lever wordt heateed, welke door een vergiftigende 
werking van de schildklier uit veroorzaakt zouden zijn, vinden we toch 
reeds in de vorige eeuw leveraandoeningen bij den morbus Basedowii 
vermeld. In 1874 zag H a b e  r s h o n bij een geval van ernstige ziekte 
van Basedow een algemeene geelzucht optreden. Eenige jaren later 
vermeldden ook S u t c I i f f (1898) en D i e  u I a f o y (1901) deze 
eomhinatie. Deze schrijvèrs merkten op. dat men in geval van icterus 
bij den Basedow-lijder de prognose zeer ongunstig moet stellen. 

In lateren tijd werd, naast den zeldzaam voorkomenclen icterus. 
vooral gewezen op een veelvuldig optredende urobilinurie hij Base
dow-patiënten (Y o II m a n s en W a r f ie I d, 1926), welke volgens 
H o Is t (1933) na genezing cler thyreotoxicose weer kon verdwijnen. 
Hij zag zelfs patiënten met langd11rigen icterus na strumectomie her
stellen. 

Behalve deze fnnctioneele stoornissen werden ook verschillende 
pathologisch-anatomische afwijkingen van de lever waargenomen. 
Deze varieerden tusschcn lichtere aandoeningen - in den vorm van 
parenchymateuze of vettige degeneratie - en ernstiger afwijkin�en. 
zooals acutP gele levcratrophie (Ra a h  en Te r p  Ia n, 1923). Ook 
waren "cirrhoses"' bij ,len m. Bascdowii niet onbekend (As k a n  a z y. 
1898). 

De oorzaak dezer lcververanclcringen zocht men aanvankelijk in een 
cardiale stuwing (As k a n a z y: nootmuskaatlever). maar later zoo
wel in stuwing als in een of andere toxische werking (La n d  a u. 1913: 

toxische levercirrhose). In den laatsten tijd wordt door sommigen 
stuwing zelfs geheel 11itgeschakelcl en alleen de invloed van een ver
gift als oorzaak van de afwijkingen in de lever aanvaard (R ö s s I c. 
l 934). 



14 

In hrt hirr volgenclr ovrrzicht van 1lr Httrratnur zullen t>erst rlr 
pathologisch-anatomis<'l11• afwijkingen lwsprokrn worden, W<'lkr men 
hij patiënten, die aan 1k zil'kll' van Basl'llow ovl'rleclen war1•11, grvon
clen heeft. Vervolgens zullen wij een overzicht geven van de fnnctio
neele leverstoornissen, welke men aan het ziekhecl heeft waargenomeu 
en tenslotte vermelden, wat tot clusver het proefondervinclelijk o)l(lcr
zoek hij dieren heeft opgelevercl. 

Pathologisch-anatomische nfwijlcinge11 1•a11 tfp Ie, er bij thyreotoxico.�e. 

D,· eerste 111e<lcrleclingcn 0111tr1•11t pathologisch-anatomiscl1r afwij
ki11gl'n van rll' lrVl'r hij rlrn Basl'dow-lijrll'r hchhen wij in rll' artikPlen 
van Eg e r  (1880), H a  Ic W h i t  c (1884), B u s  c h a  n (1894), Fa r
n c r (1896) gevonden. Drzl' schrijv1•r;; zagen cirrhotische veranrlnin
gen in de lever hij cle ziekte van Basedow, welke veelal gepaard gingPn 
met vettige degeneratie. Vooral Eg e r  en B 11 s c h a n  wezen op ren 
ernstige vervetting. Ook na hen vroegen verschillende onderzoekers 
zooals A s k a n a z y  (1898), B o d rn s t 1•i n c r  (1901)., Ko c h e r  
(1902), S c h r  a u  b e  (1908) c.a ... , oor rlezl' vetinfiltratic de aanrlacht. 

MrN hekcnclhcid vrrkreeg hrt onderzoek van As k a n a z y, waar
in rlezr een viertal kleine atrophische levers heschreef, welke een 
1luirlelijke cyanotische induratie toonden, ja, zelfs het beeld eenrr 
"cirrhosc cardiaquc" henadcnlen. Uit zijn beschrijving krijgt men den 
indruk, dat cardiale stuwing rle afwijkingen Vl'rklaardl', hoewel toch 
in één geval het heelcl der cirrhosc weinig aan dat van chronischr 
stuwing beantwoordde. 

Ofschoon reeds terloops was gewezen op de kleinheirl rler levers, 
was het vooral N c u s s c r (1906), rlic meer aandacht wij,lrle aan rlr 
atrophie van de lever hij den morhus Bascrlowii. 

D i 11 k I e r  (1900) toonde ons het veelvulrlig voorkomen van lym
phocytain• infiltraties in rlc kapsel van Glisson, terwijl G e  h c I e 
(1910) behalve een thymus persistens vaak een atrophische lever hij 
rlc ziekte van Basedow waarnam. 

In 1911 rapporteerrle La n cl a II over het voorkomen van ll'ver
cirrhoses hij rle ziekte van Basedow. In tegenstelling met rle vori·�•· 
schrijvers, welke rle lcverafwijkingen aan stuwing toeschreven of 1le 
aetiologie huiten hcschouwing lieten, was volgens L a n rl a II een 
toxische oorzaak voor het ontstaan rlrzer "cirrhose" zeker. 
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Bij de hestucleering der pathologisch-anatomische afwijkingen hij 
,,exophthalmic goiter" vonden M a r i n e en L e n h a r t vele cir
rhotische levers. Uit hun levendige beschrijving zij het volgende ver
meld: ,, In a significant numher of the longstanding cases coming to 
autopsy, cirrhosis of the liver has heen observecl. In the gross such 
livers are reduced in volume, sometimes smooth, sometimes slightly 
granular and again distinctly hohnailed. The extent of the connective 
tissue increase varies from a slight thickening of the portal spaces to 
well-marked fihrous hands. The livcr-cells usually exhibit some degrec 
of fatty metamorphoi;is." 

Ook S a  t t I e r  (1909) zag een atrophische levercirrhose bij morhus 
Basedowii. Een stmvingsoorzaak onthrak hierbij, evenals in lichtere 
gevallen der ziekte van Basedow, waarbij zich geelzucht openbaardr. 

De aetiologie buiten beschouwing latende, beschreef V o n P e t
l a  v e 1 (1912) een viertal gevallen, waarin de levers klein en korrelig 
of fijnhobbelig van oppervlak waren. De levercellen bevatten weinig 
of geen glycogeen, waren meerendeels atrophisch en met vet beladen 
en bezaten slrcht kleurbare kernen. Het bindweefsel der kapsel� 
van Glisson kon vermeerderd zijn en zich tusschen de levereilandjes 
verspreiden. Somtijds vloeiden de kapsels van Glisson samen en ont
stonden pseudo-acini, evenals bij de cirrhose van Laënnec. Nieuw
vorming van galgangen zag V o n P e t t a v e I echter niet. Twee jaar 
later werd door hem nog een dergelijk geval beschreven. De lympho
cytaire infiltraties zouden hun verklaring vinden in den hij den morlms 
Basedowii vaak voorkomenden status thymico-lymphaticus. M a  t t i 
(1912) vond in de levers van Basedow-gevallen veelal een ernstige 
cyanose en vettige degeneratie. 

R a  u t  m a  n n (1915) wees er vooral op. dat men bij de ziekte van 
Basedow te veel in de schildklier en te weinig in de overige organen 
2.ocht. Hij zag naast hypertrophisch-hyperplastische afwijkingen in de 
lever ook atrophisch-hypoplastische, degeneratieve veranderingen. 
Berustten de afwijkingen (hyperaemie, induratie, knohbelige hyper
plasie van het parenchym, lymphocytaire infiltratie der kapsels van 
Glisson) eenerzijds op stuwing of op een tevens aanwezige complicatie 
(levercirrhose !), anderzijds zouden deze echter ook van toxischen oor
sprong zijn (o.a. sterke vetinfiltratie} . 

Een algeheele ontkenning van eenige toxische beïnvloeding van de 
lever door de ziekte van Basedow werd door C h v o s t  e k (1917) 
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voorgestaan. Zrlfs rrn optredende icterus, die niet door stuwing ver
klaard kon worden zon zijn ontstaan vinden in een intercnrrf'ntr 
infcctir en niet in r1•11 specifiek toxische inwerking op de lever. In 
tegenstelling met lll'm lc11;rlr M a  c C a r  r i s  o n  (1917) juist grooten 
nadruk op de hctcckcnis rrncr toxische hcinvlocding van de lever hij 
den morhns Baserlowii .  

Toen dan  ook cenigr jaren later K c r r en  R 1 1  s k (1922) hij een 
geval van hyperthyrcoidie met icterus een hcclrl, gelijkend op dat van 
rle acute gclr lrvcratrophic, vaststelden, mrenden zij te mogen spreken 
van "thyrcotoxic  ,lcgencration". Zij spraken ,Ic hoop uit, rlat een later 
onderzoek hun uitdrukking rcchtvaardigrn mocht. Het lcvcrhrclrl dat 
zij l1Pschrcvrn. was vrij hont Pil onrrgpJmatig. Infiltraties mrt lympho
cytpn rn plasmacrllcn kwanll'n vrclvnldig, doch zeer willckcnri•� vrr
sprrid voor. Brha)vp n•stcn van lcvcrccllcn, lymphocyten, polymorph
kn11i1�1· 1·1·111'11 en Posinophicl1• cellen wcrrlPn in sommige grhicdcn 
1•rnsli�I' hlo,•dingcn waargenomen. 

Ern cvcrn•rns toxisch-del,!;enrraticvr lr·vrrafwijking werd kortrn tij,1 
hirma g1•zien ,loor Ra a h  1·11 Tr r p I a  n ( 1 92J) hij l'en 29-jari�r 
Basedow-patiënte. In het parrnchym vonden zij, naast nrcrotischr plrk
krn ver! vettigr tlcgenrratir. Ook hrvattrn v1•rschillcnde levrrcrllrn 
vrel galpigmrnt en klPnrden il" kernen zich slecht of vielen zij in 
chromatincklomp jes nitrcn of waren zij hlazig vergroot. In necrotisch 
wrrfscl hevondcn zich haariljcs van kleine ronde cellen en leucoeyten. 
In verschillcndr gehicden lagen dr lrverccllen geheel los van elkaar. 
De espaccs-portcs warrn verhrer,l. In het intcrstitinm vonden de onrler
zorkrrs infill ratirs van klcinr ron,lr cellen rn fihrohlastcn. Bchalvl' 
door dl' 111·cros<> werden zij vooral l,!;l'troffen door de sterke Vl'rvetting. 
Volgens hen zon rlezl' waarschijnlijk aan de necrose voorafgaan. ja, 
,lcz<> tcvl'ns inleiden. Ern grlijktijdig aanwezige lipoidncphrosr plrittc 
zeker voor tlr cliagnosP : snhacntr lcveratrophir. Terloops hcrichttc 
G o  o d p a s t  11 r c (1921) ,  in rl'n hcschrijving van necrotische haarden 
in d1• hartspit'r hij hypcrthyreoirlic, over een geval van .,definite cir
rhosis" van de lever. 

Evenals M a  r i n  r rn Le n h a r t, Ra u t  m a n  n e.a. werd ook 
W c  g t' 1 i n (] 926) getroffen door rle veelvuldige leververvettim;en 
hij dl' ziPkte van Baserlow. En hoewel stnwingsinvloerlen niet uit tl' 
schakPl1•11 waren, zonden deze vervettingen toch volgens hem van 
toxischen aard zijn. De levercellen gingen langzaam te gronde en he-
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ntten weinig of geen glycogeen Voorbereid door deze verschijnselen 
ontwikkelde zich clan e, entuccl een cirrhosr. 

l\'kcr rn mcrr werd 1111 clr hclangstrlling voor clr lrver hij de ziektr 
v an Baserlow lcvrnrlig. Zoowcl in het dierexperiment (A h c I i n  c.s. ) 
als aan het zickhrrl (Y o 11 111 a II s en W a r f i t· 1 rl ) onrlcrzocht men 
den invlord cencr thyrl'otoxicosc op dit zoo ll!'langrijkc orgaan. Naar,t 
constan t glycogccngehrck, vettige ,lrgrnrratir en hinrlwccfsrlvPr
mecrderin� stclrlc men l'en hcscharliging rlcr leverfunctie vast (uro
hilinuric, l.\"alak tosuric, etc . ) .  

Na 1 930 verschenen tal van puhli,·.itics omtrent de pathologi eh
anatomisehe afwijkingen i n  ,Ic lrver hij morlms Basedowii : B a r k e r  
(1930), W c  1 1  e r  (1930) , K c r r ( 1 9:�0), W a r t  h i n  (1930) , A s  s-
111 a n  n (1931), L c w i s  ( 1 933), R ö s s Ie (1 933) ,  H a  I, à n (1933) 

H o l s t  (1933) . W e g e l i n  (1933) .  H a m m e r  (193 1) .  M o o n 
(193-1) . B r u g s c h  ( 1935) , M a n z i n i  (1936), H c i n P m a n n  
(1937), W I' g c I i n  (1937) en R c t z Ia f f (1937) . 

Le w r I I y s F. B a r k c r (1930) aanvaardde de meening dat 
naast hart. zenuwstelsel en genitale organen, ook de lever ernsti1.!i hc
scharlil.\"rl wNrl rloor de vergiftiging bij thyreotoxicose. In een uitvocri'!; 
onderzocht geval zag hij tal van necrosehaardcn van levercellen op
trcdl'n in een kleine atrophischc lever. 

Een geheel nieuw gclni1l vernamen wij in rlc onderzoekingen van 
W c  I I c 1· (1931) . Deze toch verwaarloosde afwijkingen als eenvoudiv 
of pi�ment-atrophic en acute degeneratieve veranderingen (vetti!.!;e 
rlcgencratiPvl' infiltratiP en troclll'lc zwelling) . rlaar rlczc acute ver
anrleringen allcPn repr)s door dr opera tie en rlc anacsthcsie zouden kun
nen ontstaan. Van veel grooter helang achtte hij een interlobulairr 
chronischr parcnchymatensc hepatitis, welke zich zon kenmerken door 
lymphoeytaire infiltratie, z.g . .  ,.galgangwoekering" en toeneming van 
het billllwecfscl rler kapsels van Glisson. Deze afwijkingen konden der
mate kenmerkend zijn, dat zeker van een atrophische "cirrhose" mocht 
gesproken worden. Het heeld verschilde echter van een gewone atro
phischc levcrcirrhose, doordat het veel onregelmatiger was. In 44 
onderzochte gevallen, waarbij syphilis, cholel ithiasis, enzoovoorts uit
gesloten warrn. wen! slechts 6 maal géén hepatitis gevonden. 

In een twcc1le puhlicatic bevestigde K e r  r (1930), dat sinds de 
vroegere 111cde1lceling van R n s k en hemzelf (1922) verscheidene 
andere gevallen in hun kliniek waren waargenomen en dnt zoowl'I 

2 
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clinisch als pathologisch-anatomisch veranderingen werden gevonden. 

gelijk aan die in het eerste door hen hcschrevcn geval. Bovemlien zon 

in onhehanclclde langdurige gevallen een ernstige fihrosis van dr lever 

optreden, welke het eindstadium zon voorstellen van de door hemzelf 

en R II s k waargenomen vcrandrringrn hij andere gevallen. 

W a r  t h i n (1931) zag drzelfde afwijkingen als W e  1 1  e r. Hier

tegenover deelde L e w i s  (1931) mede, dat geen belangrijke verande

ringen in dr lever bij hyperthyrroidie zonden voorkomen, ofschoon in 

één van ,Ic twaalf gevallen dr lcvc1· een uitzondering vormde. Zij was 

zeer klein en woog 960 gram, terwijl het pathologisch-anatomisclw 

breid zeer veel aan een cirrhosc op toxische of alcoholische basis 

denken deed. 

A s  s m  a n  n (1931) heschonwde als ernstigste thyreotoxische lever

heschadiging de acute gele leveratrophic. Daarnaast zag hij vaak een 

toxische nierbeschacliging en vettige degeneratie van hartspier en 

skcletmuscnlatnnr. In een dissertatie over het verband tusschen lever

cii-rhose en m. Bascdowii wijdde E. Z i m m e  r m a n  n (1932) haar aan

dacht aan een drietal min of meer hindwcefselrijkr levers, ontstaan 

onder den invloed ccncr thyrcotoxicosc. Dr hindwcefselvcrmeerderinir. 

wrik,• hoofdzakelijk uitging van het pcriportale weefsel, nam niet, zoo

als hij de cirrhosc van Laënnrc, annnlaire vormen aan, doch doordro111; 

hrt parenchym in min of meer korte of lange handen. Het matig ge

infiltreerde bindweefsel omvatte, naast enkele levercelrestes, lcvcrcel

halkcn en ook wel kleine groepen van levercellen, vele nieuwgevormd.: 

galgangen. Tusschen verwijde hloedcapillairen werden atrophische. 

gedissocicerde levercellen gevonden. Typische centrale vnwijclingen 

der haarvaten en zoogenaamde stnwingsstraten ontbraken echter. De 

levercellen bevatten veel vet; zij hypcrtrophieerden zcldr11 . Met dr 

kleuring volgens M a  1 1  o r  y werd wrliswaar een verhrccding dN 

radiairr vezels gevonden, doch de toeneming, zooals die door H r r x

h e i m e r hij stnwingscirrhose is lwschrcven, onthrak. Ook de hoofd

zakelijk peri-portalr hindwecfseltocneming pleitte tegen een stuwings

oorzaak en schrijfster meende dan ook alleen een zuiver toxische 

aetiologir tr mogen aanvaarden. 

Korten tijd na de mededeelingen van Z i m m  e r m a n n verschren 

een uitvoerige puhlicatie van de hand van R ö s s I e  (1933) in Vir

chow's Archiv. Hierin heschreef hij nirt alleen de pathologisch-anato

mische veranderingen van de lever hij m. Basedowii, maar trachtte hij 
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ook l'en hevredigende histogenetischc verklaring omtrent de ontstaans
wijzP der afwijkingen te geven. Hij onderzo.cht daartoe een 30-tal ge
vallen. Over het algemeen waren daarbij de levers klein en taai, terwijl 
de oppervlakte aan de randen iets gerimpeld was. Voornamelijk sub
capsulair werden streep, ormige gebieden gevonden, welke bijna louter 
uit hindwccfsel hestondcn . Het gemiddelde gewicht hedroeg 1230 gram 
bij cl'n gemiddeld lichaamsgewicht van 50 kg. Macroscopisch zai� 
R ö s s Ic veelvuldig een hyperacmie, welke niet ontstaan zou zijn 
door stuwing. doch tengevolge van een beschadiging der eapillairen. 
Deze hyperaemie, welke of centraal, of intermediair werd aangetrof
fen, was gekenmerkt door onregelmatige donkere vlekken en zou he
rnstrn op verlamming (paralysis) van den wand der capillairen. Naast 
deze vaatverwijding heschreef R ö s s Ic ook een vernauwing (spas
mus) der capillairen waarhij deze hloedleeg, of uitsluitend met plasma 
grvuld warrn. 

Als ePn verder gevolg der veranderingen van de vaatwanden zon 
pericapillair oedeem optreden en zouden zelfs witte of roode bloed
lichaampjes in de pericapillaire ruimte van Dissc doordringen. Behalve 
door verhoogde permeabiliteit zon zich deze "capillaritis" tevens door 
dc1;eneratic en loslating der cndotheclcellcn uiten. 

Bovendien - misschien als een gevolg dezer capillaire heschadiging 
- toonden de epitheelccllen der lever min of meer duidelijke degene
ratieve veranderingen, in den vorm van vacuolaire ontaarding, terwijl 
zij tevens ernstig gedissocieerd konden zijn en de contour der cellen 
eenigszins aangevreten of kantig werd. Op grond van de parenchyma
teuse veranderingen, gecombineerd met cle capillaire verschijnselen 
sprak R ö s s I e nu van .,sereuse hepatitis". 

In de ernstigste gevallen zou coagulatie-necrose der levercellen op
treden en l'en soortgelijk heeld als dat van de acute gele leveratrophiP 
ontstaan, terwijl men hij een langzamer beloop, vooral in cle centra, 
het hecld eener hrnine atrophie zou aantreffen. 

In geen der onderzochte levrrs vond R ö s s I e glycogeen. terwijl 
hovenclien de levercellen ook arm aan vet waren. Vettige ontaarding 
zag hij dan ook zelden en clan nog meestal slechts in de omgeving 
van zönes van acute necrose der levercellen. 

Als gevolg van atrophie en dissociatie der levercellen en van capil
laritis zou ern sclerose optreden. Onder scleroseering verstaat 
R ö s s I e vezelvorming zonder zichtbare deelneming van fibroblasten 
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of !!ranulatiewrefsel. Dez" sclerose zon aanvangrn met het ontspruitrn 
vau vezelt jes in het pericapillairc oedeem in de ruimte van Oissl'. 
Voorwaarde hiertoe zou langdurende capillairdoorstroomill'! van lou
ter plasma zijn, met weinic: of geen crythrocytf'n in de lumina. Dezl' 
processen in 1le "capillair adventitia"' wan•n te vergrlijken met de peri
cellulaire vormen van levercirrhose. Naast 1lc 1wricapillaire nicnw
vorming van fibrillen wenlen vooral in de periveneuze gehiedcn van 
levercelncerosc. tengevolge van nieuwe druk- en lrekspanningcn, ver
nieuwing en vcrhrceding van het tralievrzclsysteem waargenomen. 

Op deze wijzl' ontstond ,lus een nieuwe hindsubstautie, doch '!;C�n 
nieuw hinclweefsel, in zoovt•rre men hieronder een samenvoegsel van 
cellen en vezels verstaat. Bereiktr het proces der epithcclvernietigin•� 
dr kapsels van Glisson, of ontstond door andere oorzakrn ren ont
steking, dan ontwikkelde zich het heel1l cencr cirrlwse met duidelijk 
1 i tteekenweefsel. 

De wisselende infiltraatjcs der kapsels van Glisson meende R ö s s I P 

door een algcml'enen status lymphaticus hij 1len morl111s Basedowii te· 
kunnen verklaren, hoewel een ontsteking daaraan niet vrrcmd zou 
wezen, aangezien de lymphehanen een verhinding vormden tussclwn 
capillairen en periportaal hindweefsel. 

De meest kenmerkende sclerose zou voorkomen in de !!chir.le11 
onder de kapsel van de lever, zoodat R ö s s Ic als typische chronische 
lever hij de ziekte van Basedow ren klein, taai orgaan hesehreef met 
snhcapsulaire atrophie en sclerosr en met gerimpelde kapsel. R ö s s I c 
veronderstelde hij de ziekte van Basedow de aanwezigheid van een 
eireuleerend schildkliervergif, dat een typisch levcrgif zou zijn. Door
treding van hloedplasma door den capillairwand zon den grondsla(; 
vormen van het giftransport naar de levercel, terwijl de vezelvorming 
tot stand zou komen hniten mPdewcrking der endotheel- en bindweef
selcellen. D o  Ij  a n s k i en R o u I c t , leerlingen van R ö s s I e, ha1l
d1'n namelijk aangetooucl, dat nieuwvorming van vezels niet uitslnitend 
aan cellulaire invloeden gebonden was. Onder bepaalde chemische cu 
mechanische omstandigheilen zon in exsudatcn, welke zich in natuur
lijke weefselspleten bevinden , vrije fihrillenvormini.; mogelijk zijn. 

In zijn boek over 1le sereuze ontsteking beschreef E p p i n g e r 1le
zelfcle leverafwijkingen bij de ziekte van Basedow als de door R ö s s I r 
hesehrevene. 

Een eveneens \litvoerig anatomisch en histologisch onderzoek 
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werd verricht door de Amerikanen D o  n a  I cl C. B e a v e r 
allll J o h n  cl c J. P e III I, e r  t o n  (1933 ) .  Onder hun materiaal van 
107 gevallen zagen zij vele acute 1lcu;encraticvc levcrlacsies, welke 
varieerden van troebele zwelling en vettige degeneratie tot necrosP 
toe. Aan deze afwijkingen kenden zij echter geen andere waarde toe 
1la11 indertijd W e 1 1 e r ha1I gedaan, ofschoon de veranderingen zóó 
veelvuldig voorkwamen, dat eenige heteekenis toch niet te ontkennen 
vii·I. In 87,8 'Jfi de1· gevallen lra1I overwegend centrale vettige clegenP
ratie op en in 50 4 % werd centrale necrose gevonden, terwijl in 6,5 % 
focale necrose kon worilen aangetoond. 13 gevallen gingen tevens ge
paard met uitgehreide stase van hloe1I. Behalve troebele zwelling of 
korrelige ontaarding met verschillernle degeneratieve verall lleringen 
1ler kernen. welke soms zelfs geheel verdwenen, kon tenslotte v1•rstcrf 
optre1len en werd het beeld eener acute, gele leveratrophie benaderd 
zij lwt in eenigszins gematigden vorm. De acute 1legeneratieve afwij
kingen werden vooral gevomlen hij de kortdurende, ernstige gevallen 
van m. Basedowii. 

l)p meest voorkomende en naar hun oordeel de belangrijkste af
wijking was een chronische atrophie. Het ge111i 1hlel1le levergewicht be
droel! 1:316 gram. Deze atrophie werd in 6ü levers aangetrnffen e11 
omvatte veelal de centrale levercellen, doch verliep ook vaak in hallll
vormige gebieden tnsschcn 1le takken der venae portae en 1le venat· 
l'entrales of tussehen twee portale vaten of ook soms geheel wille
kenril!. Na langdurige atrophie vormde zich bindweefsel en ontstoml 
het beeld eener chronische cirrhose. Deze onderscheidde zich van een 
alrophische levercirrhose 1loor haar onregelmatig karakter. De hin1l
weefselvermeerdering varieerde niet alleen in hoeveelheid en in plaats 
doch ook in verileeling. In éénzelfde lever werden in verschillende :,çe
hieden zeer ongelijke hoeveelheden hindwecfsel aangetroffen, hier 
meer lnsschen, daar meer binnen de levereilandjes. Nu eens zagen de 
schrijvers bindwecfseltoeneming als periveneuze fibrose om de venae 
centrales, dan weer als strooken uitgaande van de portale takken. 
Eencrzijds vormde zich een himlweefsclverbinding tusschen portale 

vaten en venae centrales anderzijds vereenigden zich twee nalmrige 
1lriehoekjcs van Kicrnan tot een bindweefselstraat. In de hindweefsel
banden bevonden zich naast geïsoleerde, atrophische levercellen of 
levercclhalken groepjes van cellen of restrs van lcvcreilandjes. Boven
dien voltooiden uitgebrcidl' lymphoeytaire infiltraties Pn vPclvuhlige 
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woekeringen van galgangeu het beeld van een cirrhose. Somtijds zagen 
de schrijvers zelfs regeneratie van leverparenchym in den vorm van 
nodulaire forma ties (adenomen) .  Z ij kwamen tot de eindconclusie, dat 
niet stuwing, doch een toxisch agens de chronische laesies zou bepalen. 
Vooral bij langdurige gevallen van m. Basedowii., met hoog basaal
metabolisme, zouden cirrhotische veranderingen ontstaan. 

In zijn publicatie over 26 door hem onderzochte levers bij de ziekte 
van Basedow attendeerde H a b à u (1933) op drie groepen van af
wijkingen. Naast de eene groep, welke hoofdzakelijk vettige degeneratie 
en -infiltratie der levercellen toonde ( 6 gevallen) , zag hij een kleine 
groep met necrose der centrale levercellen (2 gevallen) en een groote 
groep met min of meer bindweefselvermeerdering (10 gevallen) .  In 
deze laatste groep deden zich ook wel acuut degeneratieve verande
ringen voor, doch de bindweefseltoeneming beheerschte hier het beeld. 
H a b à n sprak zelfs van hepar Basedowianum of cirrhosis Base· 
dowiana. De levers waren klein (900-1 100 gram) en taai, het opper
vlak was iets gerimpeld. De bindweefselvermeerdering ontstond vooral 
onder de kapsel en drong van hieruit, intcrlobulair of intralobulair, 
naar de diepere levergedeelten. Het bindweefsel omvatte afzonderlijke 
atrophischc levercellen of groepen van levercellen. Behalve diffuse 
of meer circumscripte infiltratie van kleine ronde cellen, werden 
bovendien enkele plasmacellen en leucocyten aangetroffen. Het bind
weefsel was rijk aan bloedvaten, doch bevatte weinig z.g. galgang
woekeringen. 

Met de Mallory-kleuring kon H a h à n duidelijk nieuwgevormde 
vezels tmschen de levercellen aantoonen. In tegenstelling met stuwings
levers zag hij in de hindweefselrijke Basedow-levers veel meer toe· 
neming van bindweefsel en veel minder centrale atrophie. Ook zon 
volgens hem het chroni,ch ontstekingskarakter tegen een Ftuwings
indm atie pleiten. Samenvattend kwam hij tot de opvatting, dat stuwing 
weliswaar een rol zou kunnen spelen, doch dat de veranderingen in de 
eerste plaats door een directe toxine-werking verklaard moesten 
worden. 

Later heeft H a b à n (1935) nog meegedeeld, dat hij op grond van 
een experimenteel onderzoek tot een inzicht was gekomen, dat vol
komen overeenstemde met dat van R ö s s Ie, en dat met name de door 
dPzen vermelde capillaire verschijnselen ook door hem waren waarge
nomen. 
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Op het internationale kropcongres. gehouden te B e r  n in 1933. 

rapporteerde H o I s t, in een referaat over de pathologische anatomie 
van den 111. Basedowii, dat bij 19 lijders, g<>storven aan deze ziekte. 
14 maal leveraandoeningen waren gevonden. Negen levers toonden 
min of 111ee1· parenchymateuze of vettige degeneratie en a trophie, ter
wijl een drietal levers het typische beeld van een cirrhose te zien gaven. 
Eén lever bleek duidelijk een atrophische nootmuskaatlever te zijn en 

in een paar andere levers was sterke stuwingsteekening aanwezig. Bij 
de cirrhose-lijders zou de thyreotoxicose wel ernstig, doch niet van 
langen duur zijn geweest. 

Naast stuwing zou vooral toxine-inwerking de lcverafwijkingcn ver
oorzaken. H o I s t wees er op, hoe reeds v. P c  t t a v c l  en W e g  e
l i n  hadden aangetoond, dat de lever hij thyreotoxicose vrij van 
glycogeen was. Door gebrek aan glycogeen zon leverinsufficiëntie met 
toenemende urobilinuric (B a n g) veroorzaakt worden en langzamer
hand ook ernstiger beschadiging van de lever optreden. 

In de mededeclingen van dit zelfde kropco11grcs betoogde W e g e
l i II evenals vroeger (1926), ook thans weer, dat hij een veelvuldige 
leververvetting bij m. Basedowii had opgemerkt. Deze vervetting was 
gedeeltelijk gecombineerd met een terminale blocdstuwing. Bij 7 van 
13 onderzochte gevallen bestond een lichte of matige cirrhose. In één 
geval, waarbij icterus als complicatie was opgetreden, werd een acute 
leverdystrophie, met necrose der acini, gevonden. Geen der 13 levers 
bevatte glycogeen. De leververvetting bij m. Basedowii zou volgens 
dezen onderzoeker een uiting zijn van toxische inwerking op de lever
cellen. 

In een later artikrl over . .lésion hépatiqne dans les hypcrtbyréoses" 
(1937) bevestigde W c  g c I i II zijn vroegere bevindingen, doch be 
streed hij H ö s s I c iu zijn opvattingen omtrent sereuse hepatitis eu 
sclerose. Hij ontkcmle het licstaan v,111 , specifieke hyperarmie der 
capillairen", doch nam aan dat zoowel deze hyperaemie als het peri
capillaire oedeem op een terminale stuwing zou berusten. Deze kan 
eveneens een dissociatie der levercellen en vettige ontaarding veroor
zaken, of zelfs een "centro-lobulaire necrose". De subcapsulaire scle
rose, volgens H ö s s I e een der meest typische afwijkingen van de 
lever bij m. Basedowii, zou volgens W e g  e I i n een kenmerkend ver
schijnsel eener "cirrhose cardiaque" zijn. De vorming van bindweefsel 
zou hoofdzakelijk plaats vinden vanuit de ruimten van Kiernan en niet 
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in de omgeving der atrophische levercellen. De vcrklcinin•.; van lk 
lever moet toegeschreven wordc-n aan cellulaire atrophic. Ecnerzijlb 
zon een deel der afwijkingen op een toxische beïnvloeding door dP 
hyperthyreose berusten, anderzijds zou echter een stuwing en compli
ceerende infecties eveneens haar invloed doen gelden. 

In een proefschrift omtrl'nl d1· l,ell'l'k1· 11is van dl' l1·vl'rcirrhose in 
ons land heeft H a  111 111 1• r (1934) als mogelijk" al' l iologisclH· facto1·en , 
l,ehalve den invloed van alcohol, syphilis en malaria, ook die van de 
ziekte van Basellow hesprnken. Zoowcl hij 111.  Basedowii als l,ij myx
oedcem zou immers levercirrl10se waargenomen zijn. Reeds in 1922 

was deze combinatie 1loor V a n l{ ij s s e  I opgcnlt'rkL. Volgens H a  111-

m c r toonde dl' kropkaart van Nederland eenige ov1•reensl1'111111in[.! 
met die der gcographisch1• VPrhrei1ling van lcvercirrhosc. hl' l :,.';l'l'n door 
V a n  M o o n  rl'l'ds in Amerika was opgl'mcrkt. 

De Italiaan M a n  z i n  i (1936) hestmleerde een zeven-tal lcvt'rs hij 
m. Baseclowii en zag in meer acute gevallen hepatolysc optreden, terwijl 
hij chronische gevallen de lever klein, rimpelig, hard en donker l,ruin
rood van kleur was, met hindweefscltocneming in de subcapsulairc gc
hieclen en aan de randen van het orgaan. Evenals H a h it n, sprak ook 
hij van een hepar Basedowianmn. Ontstekingsachtige phenomenen, ver
anderingen der capillairwandcn en regeneratie van het parenchym 
zouden echter volgens M a n  z i n i onLbreken. De reparaLie dc-r 
hepato-lytische haarden zou geschieden door een hindweefselmeta
plasie van het reticulaire stroma en van de cellen van het reticulo
endo theliale systeem. 

Onder degenen, die een afwijzende kritiek uitoefenden op het begrip 
sereusc hepatitis van R êi s s I e mogen w1•, naaE.L K c s c h n e r en 
K I  e m p  e r e  r (1936), zeker niet verzuimen den naam van K ii t h e 
H e i n  e m a n n (1937) te noemen. Zij ontkende niet alleen, dat er een 
specifieke sereuse hepatitis bij m. Basedowii zou voorkomen, maar 
meende hovendien, dat screuse hepatitis een zeldzame aandoening was. 
Ook de "acellulaire sclerose" werd door haar niet aanvaard. 

Eenerzijds zon tengevolge van agonale of postmortale invloeden het 
hc-eld ccner serense hepatitis denkbeeldig zijn. De "Kapillarsehlauch'" 
zou, volgens haar, hetzij agonaal, hetzij post mortem collabecren 1'11 
daardoor een schijnbare ruimte van Disse doen ontstaan, terwijl deze 
in werkelijkheid, d.w.z. i11 het zilvcrpraeparaat, geheel ontbrak. Ook 
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zondc11 «lr s tcrccl len van Kupffcr postmortaal los  geraken. tcnvijl 

rvem·ens h loe« lvrnlceling, au tolytischc processen aan cellen en C P I ·  

vcrhall(lcn,  dissociaties en klcincel l ige infi l traties aan agonale en post

morta le  i 11Y!0Pden te wijten zouden zijn .  

A1ul1•rzij« Is zou echter <'Pil wnl,cl ijke ru im t1· van Dissc, met celli"5c1 1  

of  citwithm11lc111k11 inhoud 11 1rcstal he t  gevolg va11 s t uwing zijn. l:I.P i 

langer hcstaan van he t  tra11ss11 t laat  in (lp p«·ricapil lairc rni11 1 t «• zon to l  

indura ti l' lcide11 Pil zoo « Ic sclerose van B ii s s I e k1 1 1 1 1 1en verklarcll. 

Behalve chronische stuwing ir .on ook gaht1 1wi11g hPt optreden van peri

capi l la ir  oedeem licv onlcre1 1 .  Doch ook h ij septische  p rocessen za·� 

H e i  II e I I I  a 11 n , a ls  g1•volg van  per111cali i l i tc i tsveranderingcn, vocht 

' or11 1 i 1 1g in «Ic prricapi l la irP rni1 1 1 lc11 «·11 « I c  1 1 1 .  Bascdowii mocl r t  zei-Pr 

niet  a ls  een specifieke oorzaak voor he t  o ntstaan eencr scrcuse ont 

s teking van «1«- l ever hescl10 1 1w1l wortlcn .  (Dit  i s  ecl 1 ter  1loor 1{  i i  s � 1 « ·  

ook nooit  hewPcrcl . )  

De  schrijvers K e s  c h n « ·  r 1 ·n K I  P I I I  p P r e  r verkondigden dP

ZPlfd « ·  grdach tc a ls  H e i  11 1• m a n  1 1 .  Vo lgens hen zou l evnoP1lce111 

zoowel te11gcvolg1• van s tuwing- als van a l lPrlPi infecties k11 1 1ne11 0 1 1 t 

s taa11 . maar niet  door c«'n specifiek agens i 1 1  den z in  va 1 1  R ii s s I c .  

EP11 verhar 1 1l t 1 1sscl1P11 IPv1· rcirrhosp en lt-vcrocdcc111 werd afgcwczc11 .  

In een recen t  artikel hevestig1le A s  c h o f f (1938) nog eens 1le 

rneening van H e i n  c m  a n 11. R e  t z I a f f (1937) daare11tcgc11 wee<; 

weer op ernstige hcschadi1 1ge11 , an het leverparenchym b ij de ziekte 

van Basedow. 

F11 11ctirMoor11i.�se11 '"'" tl<' f<, r >cr hij thyrc,otoxico."'· 

Stoo rnissen in 11«· koolhy1l raa ts tofwissPli 11g h ij «1«' zi « ·ktl' va 11 Baseclo\\ 

warc1 1  r«·eds aan S t r a u s s  ( 1 897 ) hekc1 1 1l in de11 vo rr1 1  l'c111 •r thyreo

gcnc glycosurie.  Eenige jaren later ( 1901 )  hcriclr t te deze zelfde 

o nderzoeker over a l imentairc lacvulosuric. terwij l  h ij in 191 3 ook 

a limentaire galaktosurie bij 1len Basedow-lijder beschreef. Deze af

wijki11gc11 zouden u i ting zijn van fu11cti1•s toornissl' 1 1 van t!P l l'Vl'r. 

S t r a  I I  s s wees er  op. dat toch voora l  meer aall(lacl 1 t. aan  1lc leve r 

moest worden geschonke11 .  Ook B a  II c r ( L912) en IJ i r o s 1• ( L91 2 )  

l 1cscl 1reve11 a limentaire galaktosurie b ij thyreoto:,,,ische pa tiënten. 

Doch ee1·s t in  la tere jare11 verscheen ecu puhl icat ic van 's o II m a n s  

e n  W a r f i e  I d ( 1926) ,  waarin deze o nderzoekers medcdeeltlcu in de 
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helft hunner gevallen een g-estoonle leverfuni;:tie te hebben waarge
nomen. Hun onderzoekingen hadden zij verricht volgens de methode 
van R o s  e n t h a  I en met galaktose- en laevulosehelasting. 

K u g e  I m a n  n (19:H )  lwmerktc I, ij Bas1·1low-lijtl1·rs na laevulose
toediening een duidelijke hyperglycaemie. welke verre uitging boven 
de suikerwaarden I,ij 11orlllale11 of diabetici. Ook S 1· h lil i cl t (1931) 
vermoedde ecu gcstoonlc leverfunctie hij thyn·otoxicosen. In 83 °r; 
der gevallen werd, na toediening van .I(} g r. galaktos1· , s teeds 2 gram 
of meer in de urine t1·n1ggcvoudcu. Na str11111 1•cto111ic verdween de 
galaktosuric. 111 tcgc11stclli11g met Y o u 111 a I I  s 1·11 W a r f i c I d zair 
S c h lil i cl t alleen een positief resultaat van de proef van Rosenthat 
indien tevens cardiale compensatiestoornissen aanwezig waren. 

H c i l  III c y c r (1931 ) daarentegen kende weinig waanll' toe aan de 
proeven van S t r a u s s, B a u e r, K u g e I m a n n c.a. Een stoor
nis in de koolhy1lraalstofwiss1·!ing hij lllorlrns Bas1·1lowii l,chocf1lc niet 
zonder meer op een leverfuuctiesloornis Le berusten. Ook Y o II m a 1 1  s 
en W a r  f i e  Id hadden hier reeds op gcwc:iw11. Toch aanvaanhlc11 
deze onderzoekers, evenals Il c i I m ,. y c r, 111 Vl'lc gevallen ecu 
toxische l,•vcrbeschadigiug. D,·zc uittl' zich, volgens Il c i l  III c y c r, i 11 
ecu V.!rmcenienlc afhrnak va11 hac111oglol , i 111·. D,· s t ijging van hel 11 ro
l1iline-q11otiënt zou i11 de helft ,Ier  gl'valle11 1·1·11 functiestoornis van 1k 
lever aantoonen. De kleur va11 de 11ri111· hij 111·11 Basedow-patiënt zou 
een goede indicator zijn, zoowrl voor ,Ic alteraties van de lever, als 
voor de afwijkingen in de circulatie en in dr hacmoglobiuc-stofwisse
ling. Volgens V o n B e r g III  a n u zouden ook andere belastings
proeven van de lever, zooals de hiliruhincprocf, hij de ziekte van 
Basedow lagere waarden geven. 

H o Is t (1933) wees op een veelvuldig optredende urobilinurie hij 
lijders aan morhus Basedowii. De urohiliuuric vcnlwccn lcgelijkertijtl 
met de genezing der thyreotoxicose, na strumectomie. Z elfs een lang
durige icterus kon na de operatie verdwijnen. 

Interessant waren de mededceliugen van S c h II c i 11 e r  (1933) be
treffende een daling van het natriumgehalte in het l,Jocdserum van den 
Basedow-patiënt. Terwijl het normale natriumgehalte gemiddeld 281 
m.gr. 0t bedroeg, kon het hij hyperthyreosen dalen tot 53 m.gr. % . 
Deze verlaagde natriumspiegel zou het gevolg zijn eener thyreogenc 
leverbeschadiging. S c h n e i d c r beschouwde de strumectomie als een 
ongevaarlijke operatie, mits de natriumwaarden in het serum niet he-
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nedeu 100 111.gr. 0& gedaald waren, omdat clan de beschadiging van de 
lever nog geen groote uitbreiding had verkregen. Zelfs in die gevallen. 
waarin, ondanks dl· voorbehandeling met jodium, de grondstofwisse
ling niel daalde, zou operatief ingrijpen aanbevelenswaardig zijn, tenzij 
de lever reeds ernstig beschadigd was. 

Evenals verschillende andere onderzoekers, zag ook S c h r u m p f 
(1936) bij Basedow-patiënten een meer of minder sterke urobilinurie 
optreden. Doch volgens hem waren ook endogene leverfuncties ge
stoord. Na toediening van -W gr. galaktose met 50 gr. gelatine in 200 cc 
water werd, naast een duidelijke galaktosurie, een verhoogde concen
tratie der afgescheiden amino-zuren gevonden, mits de thyreotoxicose 
een geruimen tijd had bestaan. In ernstige acute gevallen was geen 
duidelijke galaktosuric waarneembaar, terwijl ook, na strumectomie 
de galaktose-assimilatie weer normaal bleek te zijn. AI t h a  u s e  r en 
W e v e r  (1937) echter vonden de galaktose-assimilatie bij alle onder
zochte gevallen gestoord. 

In een recent onderzoek vond M e  y Ie r (1937), bij 30 patiënten 
met ernstige verschijnselen van thyreotoxicose, een verhoogde uro
biline-afscheiding. Slechts in drie gevallen bleek de uitslag van de 
galaktoscprocf van Fiessinger, welke bij alle overige gevallen positief 
was, negatief te zijn. Hij verkreeg soms uitkomsten, zooals die wel bij 
acute hepatitis gezien worden. Na strumectomie was de gestoorde 
leverfunctie weer volkomen verdwenen. 

Icterus bij thyreotoxicose. 

In een geval van ernstige "exophthalmic goiter" zag H a b e r s h o n 
(1874) een week voor den dood een algemeene icterus optreden. Na 
sectie bleek de leve1· sterk atrophisch te zijn, doch geleek deze in niets 
op een nootmuskaatlever. Ook Eg e r  (1880) observeerde in een geval 
van morbus Basedowii een compliceerencle geelzucht en bij een buiten
gewoon snel verloopende aandoening van G r a v e werd door S u t
e l  i f f (1898), vlak voor den dood, een lichte geelzucht waargenomen. 

Verdere casuïstische gevallen werden medegedeeld door B o  cl e n
s t e  i n  e r  (1901), G a  i l  l (1883) en C h e v a  l i e r, terwijl D i e  u
i a f o y (1901 ) ons in zijn "Pathologie interne" mededeelde, hoe som
tijds icterus bij gevallen van morbus Basedowii kon voorkomen. E cl e r 
(1906) vermeldde vervolgens een drietal gevallen van exophthalmic 
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goiter. welke met icterus gepaard gingen. De geelzucht zou vt,lgens 

hem waarschijnlijk herusten op een toxische inwerking op het darm

kanaal en tevens een uiting zijn van een toxaemie, welke de ziekte van 

Basedow zou veroorzaken. 

In zijn hoek , Die Bascdowschc Krankhcit" beschouwde S a t t I c r 

(1909) den icterus hij 111 .  Basc1lowii, evenals J a c 11 o 11 tl gedaan h ad. 

als ecu zeer ernstig prognostisch v!'rschijnscl. Hij zou, volgens dezen 

schrijver, van toxischen aanl zijn, 111aar tl,· intoxicatie zou - in tegen

stelling met E tl c r's zienswijzl' uil' l via het darmkanaal plaats vi11-

1lcn. In ,lc m eeste gevallen Wl'rtl il,• icll'rllS eerst kort voor den 110011 

111erkbaar (H a 1, e r s  h o n. E g ,. r. S II t c I i f f, G a  i 1 1 ,  C h e v a

l i c  r, B o tl c n s t l' i n e r, e.a.) en ging deze met ernstig hraken en 

vc,·lal met 1liarrhee gepaard. Zoowel S a t t I e r, E d e  r als anderen 

hadden ook hij 111intler ernstige gevallen van m. Basedowii een com

pliceerenden ictC' rns gezien , wdke ook nog wel weer verdwijnen 

kon. 

Evenals de meeste Fransche clinici h cschomvtlc C h v o s  t c k 

( 1 917) den icterus als sign11111 p1 •ssi111i 01 1 1inis. Dez1· w1 ·nl volg:cns 1 1 1'111 

veroorzaakt door 1·en anlt· nwrte111 op lrt'il1·11d1· l1arli11s11fficicnli1· o f .  

indi,•11 hij zich la ng voor 111•11 dood had geop1·11haaril, door een inter· 

currente infectie. Ook M o I I  r i 11 u a II il 1 ' 1 1  B o II e h II t hielden den 

icterus voor lwt g1·volg ccn1•r ago1wl1· hartzwaktc. Volgens B o o t h 
h y e (1922) was icterus gel'II on!!;ewoon V l'rschijnsel i n  d e  laatste stadia 

van een langdurige ziekte van Grave. Deze zou op een ernstigen 

toestand wijzen.  D1· /,\«'1·lz11ch t :1.011 1·en intcgrccre111l bcsta111l1leel vo r 

men van h e t  zickt1·-syntlroo111 1·11 t·cn 1lir1•1·t rl'snltaat zijn van il,· thy

rcogcne intoxicati«·. Ook C r o t  t y (1922) zag nogal eens een g1·1·l

klc11ring van de sclcrac hij 1•rnstigc tl1yreotoxiscl1e aandoeningen van 

hl'l 111aag1lan11kanaal. 01· prognos1• was steeds sl1 ·cht. De icterus w1•r1l 

niet veroorir.aakt 1loor t'l'II afsluiting van de galw1·gl'n, doch :1.011 van 

toxischen aard zijn. 
Evenals de vorigl' schrijv1•rs reeds gewezen hadden op til' co111l,inati1· 

van ictrrns met gastro-inlrstinale stoornissen (lirakrn, tliarrh cc) bl'

sehouwden ook K 1· r r 1·11 H I I  s k ( 1 922) 1lit samengaan als veel voor· 

komend. Het hrakcn zou volgens hen hernstcn op een levrrins11ffi. 

eientil'. In een uil\ 1wrig beschreven geval vermeldden H a  a h  rn 

T e r p  Ia n ( 1923) , hoc zich r1·c1ls een jaar voor tien dood bij een 

29- jarigc Basedow-patiënte een icterus had geopenbaard welke aan-
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\' ankelijk geheel verdween, doch in de laatste vier weken weer tcnu:r� 
irckomen was. 

Meer en meer kwam in ,lezr jaren de grdachtr naar voren. dat dr 
lrvrr bcschadiging van thyrcotoxischcn aard zon zijn en werd niet 
alleen clc hij clcn m. Bascclowii veelvuldig voorkomende urohilinnrir 
( Y  o II m a n s  en W a r  f i c  I d  1926. H c i I m c y c r 1931 en anderen) 
als zoodanig beschouwd. doch ook de. zij het veel minder vaak op
tn·1lrnrlc geelzucht. 

Terwijl K e r r en R 11 s k of R a a h en T c r p I a n den ictcrm 
voor een symptoom van een degeneratieve aandoening der lever hiel
den zag W c  1 1  e r  (1930) deze meer als gevolg van een intcrlohulairr 
parenchymateusc hepatitis. 

In een uitvoerige studie wees A s  s m  a n  n ( 1931) er op, dat gcrl
zucht weliswaar als toevallige complicatie van den m. Basedowii 
(ictcrns catarrhalis. cholelithiasis, lues, enz.) zon kunnen voorkomen. 
af als gevolg van stuwing in de lever, maar dat zij in vele gevallen uit
drukking zou zijn van een toxischen invloed en gepaard ging met 
ernstige algemeenc verschijnselen (psychische onrnst, somnolentie) en 
ernstige nirrheschadiging (allrnminnrie, cylinclrnrie). In rlc hevi11:ste 
gevallen zou de icterus onder het beeld eener acute gele leveratrophir 
kunnen vcrloopen. Bij verbetering der thyreotoxische symptomen zaµ: 
A s  s 111 a n  n den icterus vaak verminderen, zooclat deze kennelijk 
met die verschijnselen moest samenhangen en bovendien de prognosr 
niet steeds infaust mocht doen stellen. 

Evenals A s  s m  a n  n beschouwde ook S c h m i  cl t (1931 )  den 
icterus niet als een absoluut ongunstig verschijnsel. Hij zag enkele �e
vallcn van zicktr van Basedow met icterus, die weer genazen. Interes
san t waren de medeclcclingen van H o I s t (1933) op het Kropconi;res 
te Bern omtrent het verdwijnen van geelzucht en urobilinuric na 
strmncctomie. 

In een groot aantal hunner gevallen (21,5 96 )  hadden B c a v c r rn 
D P P r  m b c r t o  n (1933) icterus kunnen vaststellen, welke noch 
door obstructie der galwegen, noch door andere extra-hepatische fac
toren veroorzaakt zon zijn. Bij 7 van de 23 onderzochte patiënten had 
korl voor den dood een ernstige thyreotoxische crisis bestaan. De 
levers van al deze patiënten toonden bij 1lr s1•ctie acute 1legcneratieve 
afwijkingen (vettige degeneratie en centrale en focale necrose). Vooral 
belangrijk wae de meer of minde1· intensieve ophooping van galpigment 
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in de )pvercellen der centrale zones, wt>lke waarschijnlijk niet of niet 
voldoende in staat zouden zijn galpigment af te scheiden. Slechts hij 
5 gevallen zon, volgens schrijvers, een passieve congestie clen icterll'· 
kunnen verklaren, doch in cle overige gevallen zou cleze verklaring 
niet hevrecligencl zijn. Hierbij zon cle geelzucht als hegeleicling van tweP 
, erschillencle typen van leverafwijkingen kunnen optreclen: het enstP 
type, hi_j gevallen met kortdnrendc. P rustigc- hyperthyrPoiclie, gekt>n · 
merkt cloor atrophie en acute toxische clegeneratieve verancleringen 
van de lever en het tweede hij gevallen met langdurige , hctrekkelijk 
minder ernstige hyperthyreoidic, wPlke echter met acute veranderin,�en 
eindigden, gekenmerkt door atrophie en min of meer cirrhotisclw 
toestanden. 

Ook M a n z i n i (1936) had nogal eens icterus hij Basedow-lijden 
r,rvonden, welke volgens hem van hepato-lytischen aarcl zou zijn . 
Tenslottr mogen we volstaan met de nweninii; van W e g  e I i n  (1937)  

1 11 clen oorspronkelijken tekst wee1· te geven : ,. LP drveloppcment d'un 
ictère, qui n'est pas très rare, corrcspoml hicn à t·cs lé ions du parPu
chymc hépatique." 

Proefondervincl<>lijk onrl<>rzo<>lr hij thyreotoxirose. 

Aanvankelijk wercl in lwt cliPrPxprrÎllll'llt uitsluitend de invloed na· 
�rgaan van kunstmatig verwekte hyperthyreoidie op den toPstand 
van het hart, terwijl de patholoµ:isch-anatomische afwijkingen der 
andere organen, althans clie van de lever, min of meer werden ver 
waarloosd. Doch reeds in 1913 kwam daarin vPrandering, toen een 
medecleeling verscheen, dat dr levPr van proefdieren, welke met 
schildklier werden gevoed, arm aan glycogePn wercl. C r a m e r rn 
Kr a u s e  (1913) hadden namelijk vastgesteld, dat allP glycogeen nit 
rle lever kon verdwijnen, indien ratten of katten gcdurende eeni!!:c 
dagen met kleine doses versche of gedroogde schilrlkliPr werden ge
vot>d, ondanks het feit, dat het die-et V"f'l koolhyrlratpn hevatte. On,;e
verr tegelijkertijd had P a r  h o n  (l 913) aan�etooml, dat het glyco
geengehalte in de lever hij konijnt jes, na toediening van schildklirr
substantie per os, tot op een zesde van de normale hoeveelheid kon 
dalPn. Daarentegen was het spierglycogeen clan niet afgenomen. 

Reeds in 1912 had V o n P e t  t a v e  I hij lijders aan rlr ziekte van 
Basedow een afneming van glycogeen in rle lever geconstateerd. Kort 
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daarna deelde Fa r r a  n t (1 913) mede, dat hij bij katten, Guineesche 
higgctjes en ratten, na voeding met schildklier, een ziektebeeld had 
verkre�en, dat volkomen geleek op rle ziekte van Graves hij den 
men5ch. In den regel had hij daarbij in de lever een vettige dcgene
rati<' gevonden, welke in de centra der eilandjes het opvallendst was. 

H r  r r i n g  (1917) hevestigde, dat het glycogeengehalte in de levers 
van proefdieren onder invloed van schildkliertoediening sterk daalde 
en ook bleek uit de proeven van K u r i y a m a (1918) dat ditzelfde 
het geval was hij witte ratten. Z elfs na koolhydraatrijke voeding her
.stelde zich het vermogen van de lever 0111 glycogeen op te houwen 
slechts zeer langzaam. 

A b  e I i n en J a f f é vergeleken in 1921 de werking van proteïno
g:cnc aminen - phenyl- en p-oxyphenylaethylaminen - eenerzijds en 
anrlerzijds van schilclkliersuhstantie, op de koolhydraatstofwisseling 
, an de lever. Tusschen rlc werking dezer aminen en die van de schild
klierstoffen vonden zij rle reeds vroeger gemelde analogie. Bij toedie
ning van heirle konden zij hij d ierexperimenten in de lever een ver
arming aan glycogeen vaststellen. 

Na de ontrlckking van het thyroxine cloor Ke n d a 1 1  (1919) bleek 
het aan H o m  c i s  (1922). «Iat de werking van thyroxine op het 
lichaamsgewicht, op het vetweefsel en op het lcverglycogeen bij muizen 
principieel gelijk was aan die van de tocdienin� van schildklier per os. 
Reeds 0,057 mg. thyroxi1w was toereikend om bij witte muizen het 
glycogeengchaltc sterk te doen dalen. In hoeverre thyroxine aan het 
schilclklierinereet zou hcantwoorden, laten wc hier buiten beschou
wing (zie o.a. A b  e I i n) .  

D r e  s c I (1929) gehruikte d e  glycogeenverarming in d e  lever om 
het thyroxine te ijkru. Volgens B ö s 1 (1928) stemde de thyroxine· 
werking overeen met de resultaten verkregen na orale toediening van 
schildklier. Door overvloedige koolhyclraatvoeding kon de glycogeen , 
rlaling iets geremd worden. Evenals D r e s e l had ook F II k u i (1925) 

verschillende schildklierpraeparaten door middel van het glycogeen
gehalte van de lever gestandariseerd. 

Een interessante reeks van onderzoekingen werd door Ab e l  i n  en 
zijn medewerkers verricht. Zoo voedden Ah e I i n, G o  I cl e n e  r en 
K o  h o r  i ratten met schildklier alléén en met schildklier en vet. Uit 
toegevoerde koolhydraten kon de lever volgens hen geen glycogeen 
produceeren. Dit was echter wel mogelijk bij gelijktijdige vet-



32 

, of'ding. Df' schildklicrsnhstantic remde de glycogecnvorming in de 
lever, in tegenstelling met adrenaline, waardoor het glycogeen ge-
111ohilisecrcl werd. De lever zon een harrière vornwn tegen cvcntnccle 
ovcrstrooming met schildklierstoffen. Zij zon in helangrijke mate tleel-
ncmcn aan de afhraak van een overschot van het schildklierhormoon. 
Na intravenensc toediening van 200 m.g. thyroxine hij honden vond 
K en d a l 1 43 96 van het totaal ingchrachtc joclinm hinncn 50 
1 1 111" in clc gal terug. Bij ratten kon door 0. Kr a y c r tot 47 °/, 
hinnen rle ef'rst_e drie nnr in rle gal weer aang1·too11 1l worden, terwijl 
hij tevens kon vaststellen, dat 87 76 van het in het thyroxine aanwezige 
_jodium in de ontlasting werd afgevoerd. Wcrtl vol�ens A h  c l  i n  dr 
toPvocr van schildklierincrcct al te groot, 1lan verminderde 1lc afweer
reactie van clc lever, welke immers door afscheiding en afhraak werd 
gckcnmf'rkt en kwamen er meer schildklierstoffen in de circulatie 
zoodat het heeld van een hypcrthyrcosc ontstond. De overige lichaams
cellen zonden daarhij dezelfde chronische stoo rnissen ondervinden als 
de levercellen. 

Dr lf'vrr zou in den strijd tegen het schildklierho rmoon sterk lw
schacligd worden, hctgf'cn zich zon uiten door Vf'rlics van glycogrrn. 
slf'rk verminderdr ophooping van vf't en verarming van het g1•halt1 ·  
,Hl l' kreatinc en krf'atininc. Dr afwrrrfnnctiP van rlit hclangrijkr oqaa11 
kon cxpl•rimentPel verhoog1l wordPn door de cclfnnctir te vPrhPtcrcn 
rn hijvoorheclcl de glycogcenafzctting door 1locltrdfemlc voeding 
casPÏnc, vitaminen A en B Pil vet - te hcrstcllrn. Daardoor zon cl!' 
thyreotoxisclw lcvcrhescha1liging stnk vcrmimlrnl worclrn f'H tegelijk 
11wt cPn verkregen vcrhetcnlP lPvPrfunctir Pen 1lnidclijkr verzwakkim; 
der schadelijke werking van het overschot van schildklierhormoon 
opt1edPn (gewicht, stofwisseling, polsfreqnentir, ademhaling) .  Na een 
voeding, rijk aan caseïne, zetmeel, vitaminen (Pigct·I, lrvcrtraan, gist) 
rn calcimnlactaat, vond A h  c l  i n  hij proddirrcn, na ren maantl 
schil1lklit·rll!'ha111leling, no� normalr hocv1·rlhr1lcn glycogern in 111' 
lrvrr. 

In weer a1ull' rt' richting lwwogt•n Ût'h tlt- 011tll'r;r.orkingrn van V o n  
M a r k  h o f f ,  \V c g  g c n e r, R o h  l c s, V o n  E 11 1 c r, W y h P· 

m a I I  n, As h 1· r, S c h e  c l i  t 1· r, c.a. Bij 1n·opfclierc11. gevoed mPI 
schildkliersnhstantit· of lwha111lelcl met thyroxi111· of met hormoon
praPJHtratrn, bleek stec1ls 1•1· 1 1  v1•r111rrrdrring van hrt z1111rstofg"hr11ik 
in de levrr op te tn�dcn. V o II M a r k o f f vontl hij ra ttcn na snh-
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cutanP injPcllt:, van thyroxinP, f'Pn sterke oxydasc in de lever. Deze 
tocnemill '; ging met een afneming van glyC'ogpcn Pil van vet gPpaarrl. 
S c h I o s s 111 a n n c.s. hadden weliswaar bij muizen dit vermeerderde 
znnrstofgchrnik na thyroxine-in jecties niet kunnen bevestigen , maar 
S c h c c  h t e r  kon vaststcllPn dat met thyroxine hchandeldP muizen 
hij z1111rs tofgehrck eerder stierven, dan normale muizen. Ook D r f' s e 1 
kwam tot de slotsom, dat  levercellen in geval van thyreotoxicose een 
verstPrktc behoefte aan zuurstof hadden. 

Meer in aansluiting aan de experimenten van Ah f' 1 i n en zijn mc
dcwPrkers waren de onderzoekingen van S c h ö n h o I z c r. Na voe
rling- van ratten met cascÏnP werden ciwit-,. schollcn" in rlP lcvcrcPllen 
aangetroffen, welke weer verdwenen, nadat deze ratten nwt thyroxine 
warPn hchanrlP!rl. Het f'('rst verdween het opgehoopte eiwit in dr 
pniplll'rir rlrr Piland jcs. DP histologische veranderingen van rle lever 
na thyroxinevergiftiging geleken volgens S c h ö n h o I z c r zeer veel 
op die in rle lPvers van hongerende dieren. De eerste werking van het 
thyroxine uitte zich hehalve in het verdwijnen van het glycogeen en 
van rle ciwit-,,schollen" vooral in een verkleining der cellen en in een 
verdichting van protoplasma en kern. De schildklierstoffen zouden 
zrn intensief door de levercellen geabsorbeerd worden. Bij overstroo
ming met hormoon zouden zij een ontgiftende werking ontplooien. 
welke al naar mate van de dosis, zeer wisselend zou zijn. Bij kleinP 
rloses werd namelijk alleen de functie beïnvloed, gekenmerkt door een 
stoornis van het assimilatievermogen, terwijl hij grootc doses morpho
logisch zichtharc cclheschadigingcn zoudPn optrPrlen. Een hyperaemic. 
zooals rloor G r r Ic i in de levers hij zijn konijnen was hcschrcvcn of. 
zooals door R Ö s s I c hij Baserlow-lijrlers werd vermeld, had S c h ö n
h o I z c r bij geen zijner proefdieren kunnen aantoonen. 

Tot merkwaardige resultaten kwam E. S c h n c i d c r (1933) hij 
zijn proeven met caviac. welke hij met schildklierhormoon had he
h anrlelrl. Behalve het reeds hckende glycogecnvcrlics ontdekte hij ePn 
a anzienlijkl' daling van het natriumgehalte, zoowel in de lever als ook 
in het scrum. Ook hij den Basedow-lijder was een la1-Çcrc natrium, 
spirgel in het hlocd aanwezig. De chloor- en kaliumspiegel toonden 
1la11rcntegen geen veranderingen. 

Onderzoekingen van B a u  e r  en F e i  1 (1934) deden ons zien, hoc 
thyroxinctoediening zoowel hij muizen als hij konijnen tot een sterke 
daling van het lipase-gehalte in het serum leidt. Deze lipasedaling m 

3 



34 

het bloedserum ging met een aanzienlijke afneming van het lipase
gchalte in cle lever gepaard, terwijl het lipasegehalte in cle nier onbe
invloccl bleef. De vnminclering van het serumlipase was volgens 
B a u e r en F e i I het gevolg van et>n verminderde productie van 
lipasr in de lever, welke minder clan cle helft kon bedragen. Op grond 
van hun oncler:.mekingen aanvaardden zij een specifieken invloed van 
het thyroxine op de lever. 

E i  t e  I en L o e s e r (1932) onderzochten, in hoeverre thyreo
troop hormoon, uit de voorkwah van cle hypophyse bereid, hij Gui
neesche higgetjes veranderingen in cle lever zou kunnen veroorzaken. 
Volgens hen trad daarbij verarming aan glycogeen op, welke echter 
aan cle aanwezigheid van de schildklier gebonden was. In verhand met 
deze experimenten is de bevinding van S t u r m, dat de lever hij den 
Basedow-lijder hijzoncler rijk is aan thyreotoxisch hormoon, zeker ver
melclenswaarcl. 

Al werd aanvankelijk in het experiment de meeste aandacht �e
schonken aan het glycogeengehalte van cle lever, toch hleek reeds uit 
1lc meclecleelingen van Fa r r a  n t, dat ook aan cle pathologisch
anatomische afwijkingen in dit orgaan belangstelling werd besteed. 
Zooals reeds vroeger is vermeld, zag F a r r a  n t in den regel centrale 
vettige degeneratie van het leverparenchym. 

H a s h  i m o t o  (1921) voedde witte muizen met 0,1 -0,5 gram 
schildklierpoeder per dag en vond dan in de centrale gedeelten der 
levereilancljes degeneratieve veranderingen, welke varieerden van vet
tige degeneratie tot necrose toe. De venae centrales en de omliggende 
capillairen waren wijd en sterk met bloed gevuld. Dt> levercellen waren 
gedeeltelijk vernietigd, terwijl er een woekt>ring bestond van de ster
cellen van Kupffer. In de peripherie der eilandjes vond H a s h i m o t o 
een hyperplasie der levercellen, welke volgens hem op een genezings
proces zou wijzen. 

Bij hun proeven op honden zagen S i m o n cl s en B r a n cl e s 
(1930), in geval van dagelijksche toediening van 10 gram gedroogde 
schildklier, slechts een gering verlies aan levergewicht optreden in 
vergelijking met het verlies aan lichaamsgewicht. Bij inanitie was het 
gewichtsverlies van de lever veel grooter. ,,In experimental hyper
thyroidism the liver practically maintains its original weight in spite 
of its loss of glycogen." 

Volgens Ge r I e i (1933) veroorzaakten hooge subcutane doses 
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(4 m.g.) van thyroxine bij konijntjes na 4-5 dagen een uitgebreide 
hyperaemie in de lever, welke met verlies van glycogeen gepaard ginir. 
Veelal waren ook necroses aanwezig in de centra der levereilandjes. 
Ontbraken deze necroses, dan kleurden zich de centrale levercellen 
aciclophiel. In de cellen traden clan vacuolen op en toonden de kernen 
degeneratieve, pyknotische verschijnselen. De rangschikking in balkjes 
was verbroken en de lumina der capillairen konden samenvloeien tot 
sinusoïdale ruimten. Aan de peripherie waren de levercellen normaal. 
De lever, aldus G e r l e i, speelt een groote rol in de ontgifting van 
het thyroxine. 

H a  b à n (1935) beschreef, op grond van zijn proeven over experi
menteele hyperthyreoidie bij konijnt jes, katten en caviae, matige tot 
ernstige leververanderingen. Steeds ontbrak het glycogeen, terwijl het 
vetgehalte zeer verschillend was. Naast een nadeelige beïnvloedin.,. 

van de vitaliteit der levercellen, welke zich uitte in atrophie, vond hij 
sterke beschadigingen in den vorm van necrose. Aan den eenen kant 
vond hij licht-verwijde, meest sterk gevulde capillairen en anderzijds 
ernstige capillairafwijkingen in den vorm van woekeringen der endo
theelcellen en wijde, meestal leege capillairen. Vooral bij die proef
dieren, waarbij intercurrente, koortsende ziekten optraden, ontston
den ernstiger leveraandoeningen. H a b à n sprak van een pluswerking 
van een ander toxine. Door het verlies aan glycogeen zou de levercel 
aan vitaliteit verliezen. In de gevoeligheid der verschillende proef
dieren bleek hem een groote verscheidenheid te bestaan. Deze experi
menten toonden veel overeenkomst met de door R ö s s I e beschreven 
leverafwijkingen bij de ziekte van Basedow. 

Na kórtclurende thyroxinetoediening bij katten zouden, volgens 
H e i n  Ie i n  en D i e  c k h o f  (1936) , slechts weinig leververandnin
gen worden waargenomen, maar na langdurige toediening werden 
rrnstiger afwijkingen gevonden, mits de afzonderlijke doses zóó groot 
waren, dat zij op zich zelf reeds beschadigend werkten. De lever
afwijkingen, welke zij aantroffen, waren gekenmerkt door haard
vormige verwijding der capillairen, loslating van endotheelcellen, ge
ring pericapillair oedeem en lichte beschadiging der levercellen. Ook 
in de hartspier en de nieren konden volgens hen ernstige degenera
tieve veranderingen ontstaan. 

S c i a k y (] 938) verkreeg na een chronische thyroxinevergiftiging 
van allerlei proefdieren verschillende verschijnselen welke vooral in 
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de lever zeer veel geleken op de door R ö s s l e beschrevene. Hij ver
meldde eigenaardige capillairverwijdingen rn -vernauwingen, peri
capillair oedeem, parenchymateuzc degeneratie en woekering van 
stroma zonder een ontstekingsreactie. 



HOOFDSTUK Il. 

B ESCHR IJV ING D ER Z ELF WAARG ENOM EN G EVALL EN. 

Bij de groepeering onzer gevallen hehben wij ons eencrzijds laten 
leiden door de klinische diagnose, doch anderzijds ook rekening ge
houden met de pathologisch-anatomische afwijkingen in de schildklier. 
Dit is noodzakelijk, want het is immers algemeen bekend, dat de oor
spronkelijke klassieke symptomen van de ziekte van Basedow, welke 
te zamen de bekende Merscburger trias (struma, cxophthalmus en 
tachycardie) uitmaken, niet alle steeds duidelijk aanwezig behoeven te 
zijn, ja zelfs niet zelden ten declc of geheel kunnen ontbreken. 

Verschillende begrippen, zooals hyperthyreoidie, thyreotoxicose en 
morbus Basedowii worden vaak door elkaar gebruikt en dienen bij den 
een als benaming voor éénzelfde ziekte, terwijl ze hij den ander scherp 
worden onderscheiden. M e  y 1 e r houdt deze ziektebeelden, evenals 
E p p i n g  e r  reeds in 1933 naar voren had gebracht, voor verschillen
de uitingen van één en dezelfde ziekte, daar zij waarschijnlijk alle be
rusten op een vergiftiging van het organisme met het hormoon van de 
schildklier: het thyroxine. In sommige gevallen heeft zich de moeilijk
heid voorgedaan, dat in de kliniek de diagnose was gesteld, niet op m. 
Basedowii, maar op ,.hyperthyreoidie", terwijl de schildklier clan later 
loch duidelijk, na de operatie of na de obductie, het karakteristieke 
macro- en microscopische heeld toonde van de struma diffusa paren
chymatosa Basedowiana. Het lijkt mij derhalve beter om met E p p i n
g e r, M e y 1 e r e.a. de oude trits der verschijnselen bij de ziekte van 
Basedow niel als een conditio sine qua non te beschouwen. Al luidde 
enkele malen de klinische d iagnose "hyperthyreoidie", toch heb ik ge
meend, óók deze gevallen in mijn onderzoek te mogen betrekken. 

Enkele malen hehhen we verder te doen gehad met een tweede 
moeilijkheid van tegenovergestelden aard. Onder het materiaal, dat 
mij voor bestudeering ter beschikking stond en dat 23 gevallen om
vatte, kon namelijk 21 maal op het histologische beeld van de schild-
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klier de diagnose "struma Bascdowiana" worden gesteld. Bij de twee 
overige gevallen cc-hter moest éénmaal de diagnose luiden: ,,struma 
diffusa colloiclcs", geval V III, terwijl wc in geval X I  te 'tloen hadden 
met een "struma Bascdowificata", hij een zoogenaamdcn "secundaircn" 
vorm van morbus Basedowii, onder invloed van het gebruik van Jozo
zout ontstaan. Ondanks het feit, dat dus de schildklier twee maal geen 
kenmerkende afwijkingen toonde, heb ik tóch deze beide gevallen tot 
den morbus Basedowii gerekend, omdat het klinische beeld daarbij 
boven allen twijfel verheven was. Het geval VI I I  betrof een 51-jarige 
vrouw met licht versnelden pols, matigen exophthalmus, sterk verhoog
de grondstofwisseling, vermagering en zweeten. Dergelijke gevallen, 
zonder pathognomonischc veranderingen in de schildklier, zijn trou
wens door verschillende onderzoekers bij voorbeeld door D e J o s
s e I i n  d c J o  n g - heschreven. Bovendien is het best mogelijk, dat 
het histologische beeld van de schildklier hij geval V I I I  onder invloed 
van de voorbehandeling met jodium gewijzigd zou zijn. 

Alles te zamen genomen meen ik, ondanks het niet s teeds volledig 
voorkomen van de M erscburgcr trias, het recht te hebben te mogen 
aannemen, dat ik 23 gevallen van de ziekte van Basedow heb onder
zocht. Van ieder geval afzonderlijk zal ik hier een nauwkeurige uit
eenzetting laten volgen. Eerst zal telkens een verkort overzicht wor
den gegeven van de klinische verschijnselen: daarna zullen de belang
rijkste afwijkingen worden vermeld, welke bij de sectie werden ge
vonden; tenslotte zullen wij overgaan tot een uitvoerige beschrijving 
van de veranderingen, welke in de lt>ver werden aangetroffen. Een 
overzicht en onderlinge vergelijking der leverafwijkingen van alle ge
vallen zal in een volgend hoofdstuk gegeven worden. 

G EVA L I (S. 1 1 25) . 

A n a m n e s e. Vrouw van 46 jaar klaagt reeds 10 jaar lang over hart
kloppingen, zoowel bij inspanning als bij rust. Zes jaar geleden was zij in het 
ziekenhuis opgenomen voor kortademigheid en gejaagdheid. Ze was toen 
erg mager. De hals was dik en ze zweette veel. De menses waren zeer onregel
matig. Na bestraling van den krop voelde p atiënte zich beter en minder 
gejaagd. Een jaar geleden kreeg ze weer meer klachten, welke echter na 

zes weken ziekenhuisbehandeling veel verminderden. Thans wordt ze voor 
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de derde maal opgenomen. Zij heeft nu hevige hartkloppingen en voelt zich 
zeer nerveus. 

K / i 11 i s  c I, c g <' g <' v e n  s. Bij onderzoek vindt men : een goed-gebouw
de vrouw. die een zieken indruk maakt. De panniculus adiposus is goed 
ontwikkeld.  De huid is warm en droog ; er bestaan sterke oedemen aan dc
beenen. De l ippen en ooren zijn cyanotisch. De sclerae zijn niet icterisch. De 
pols is snel, 184, irregulair, inaequaa!, matig van vulling en spanning Dr 
bloeddruk bedraagt 135/80. De symptomen van Graefe, Moebius en Stellwag 
ontbreken. Echter bestaat beiderzijds een l ichte exophthalmus. De glandula 
thyreoidea is l icht vergroot. Het hart is voornamelijk naar l inks vergroot ; 
de l inker grens ligt twee vingerbreeclten buiten de mecl ioclaviculairlijn. 
Boven al le  ostia is een l ichte systolische souffle te hooren. Rechts achter 
onder is de percussietoun sterk verkort en is ook het ademgeruisch aanzien
lijk verzwakt. Ook zijn bronchophonie en stemfremitus a fgenomen. In knie
ellehoogligging heldert de toon op. De lever is palpabel. Ook is asci tes aan
we1.ig. De urine bevat, naast een spoor eiwit, veel urobiline. 

P a t I, o l o g  i s  c h-a n a  t o  m i s  c h o n  d c r ;:;  o <' k De scctit• wordt 
12 uur post mortem verricht. Op grond van het macro- en microscopisch 
onderzoek wordt de diagnose als volgt samengevat :  

Struma cliffusa parenchyma tosa Basedowiana. 
Pleuritis chronica fibrosa adhaesiva dextra. 
Tuberculosis calcificata lobi superioris pulmonis dextri. 
Arteriosclerosis a. aortae gravior. 
Lipomatosis gl. pancreatis. 
Cyanosis Henis. 
Het verslag van den toestand van hart, longen, mi l t. schildklier en lever 

wordt hier ui tvoerig meegedeeld. 
Lijk van een goed-gebouwde vrouw. Icterus aanwezig. Het hartezakje bevat  

een weinig heldergeel vocht. Het hart is normaal van vorm en grootte en 
matig samengetrokken. De beide v1•11eusc ostia zijn voor drie vingers door
gankelijk. De hartspier is een weinig bruin.  De spier is normaal van dikte 
De  l inker kamer heeft de normale wijdte. Alle kleppen zijn gaaf en nergen 
verdikt. Het ovale venster is gesloten. Bij histologisch onderzoek worden 
geen afwijkingen gevonden. 

De long<'n vallen weinig samen. Het l a terale eicel van de bovenkwab der 
rechter long is met den borstwancl yergroeid. De plcuraholtcn zijn ledig. De 
longen bedekken grootendeels het hartczakje. In de rechter long boven en 
lateraal een kalkhaard onder de pleura, zoo groot als een erwt. De longen 
hebben, voor zoover geen binclweefselflanlen aanwezig zijn, een gladde en 
glanzende pleura.  Op sneevlak zijn ze gelijkmatig rood, l inks onder iets 
troebel rood. Overal is een matige hoeveelheid helder schuimend vocht u i t  
t e  d rukken, links onder ook  een weinig troebel vocht. 

De milt is groot en vrij vast. Het oppervlak is glad. Op het sneevlak, dat 
donkerrood is ,  zijn de follikels met het hloote oog te zien ; de trabekels niet. 
Bij microscopisch onderzoek blijkt de pulpa zeer bloedrijk te zijn, terwijl de 
trabekels een lichte verdikking tooneu. 
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De schildl.licr is een weinig vergroot,  speciaal  de rechter kwab. Het orgaan  
laat  zich gemakkelijk u i t  de omgeving Io�pracpa rcercn. Het  heeft een  iets 
hobbelig oppervlak en voel t vast aan. His tologische coupes toonen grootc 
gebieden, waa r  een vrij eentonig beeld  te zien is van kleine follikels, n iet  
veel i n  grootte  verschillend, met één rij cuhisch epi thPel bekleed en met 
colloïd in  het lumen. Deze gedeelten zijn door 1 lunne bindweefselstrengetjes, 
waarin sterk uitgezette vaten, in klei1 1 1• kwahjes verdeeld. Daarnaast  treft 
men a ndere gebieden a a n, waarin grootcre follikels worden gevonden, welke 
papil laire excrescenties toonen of ook dicht hijcengelcgen zeer kleine folli
kels, met hoog ep i theel bekleed, maai· zonder colloïd. Tusschen de  follikels 
bevinden zich h ier en tiaar kleincellige infi l l ra ten. 

De lever i s  geel, klein en sla p ;  het gewicht bedraagt 1225 gram. Aan de 
laterale zijde van de rechter kwah zijn  op de kapsel roode plekjes te  zien, 
zoo groot als leverkwahjes. Op het  snecvlak toont de lever een onregelmatig 
beeld. Het sneevlak is geel, de levcrkwahjes zijn in  sommige gedeelten nog 
even te zien, op andere plekken is dr lcverteekening zeer onduidelijk. In de 
rechter leverkwab is een aantal  roo1le puntjes te  zien. 

Histologische coupes, gekleurd met h a  e 111 a t o  x y I i n  e-e o s  i n  e, 
toonen de volgende afwijkingen : De zeer l icht gegolfde kapsel is niet ver
breed. In één gezichtsveld ziet men méér lever·eellen dan te verwachten is. 
zoodat men dadelijk den ind ruk krijgt. dat rr  een algcmeene atrophie be
staat.  Zeer opvallend zijn l icht-rose-gekleunlc, meestal vlekkerige, doch ook 
wel meer handvormige gebieden, welke doorgaans centraal, doch ook wel 
peripheer gelegen zijn. In deze gebi �deu zijn d1• levercellen zeer klein en 
kantig van vorm ;  meestal hebb,·n ze ecu bruin , korrelig protoplasma en 
toonen degeneratieve verschijnselen der kernen. Vaak ontbreken de kernen 
geheel of zijn slech ts kleine, wazige schimmen ervan overgebleven. De lever
cellen, of  de resten hiervan, liggen vrij ver van elkaar. Tusschen de cellen 
in ligt een eigenaardige, wolkach tige stof, waa rin soms zeer duidelijk fijne 
golvende vezels schijnen te loopen. Verder ziet men in deze "tusschenstof" 
enkele monocyten, enkele lymphocyten, enkele leucocyten e n  ook ronde 
cellen, met in vele stukken ui teengevallen kernen. Het lijkt soms alsof de 
levercellen, welke veela l  groote vacuolen toonen, in  deze wolkach tige massa 
ronddrijven. De s tructuur der capillai ren is onherkenbaar geworden. Slechts 
aan den rand dezer haarden is h ier en  daar nog een aanduiding van capil
l a iren te  zien, waarbij men getroffen wordt door het veelvuldig voorkomen 
van klei ne, donkergekleurtle ronde cellen en enkele monocyten en leuco
cyten, evenals  boven omschreven is in de tusschenstof. 

Ook buiten de atrophische gebieden worden eigenaardige infiltraatjes aan
getroffen, welke bestaan  u i t  a l lerlei elementen : kleine, lichtrose-gekleurde 
cellen met donkere kernen; resten van levercellen en van levercelkernen ;  
levercellen, welke vaak overgaan in  zoogenaamde galgangwoekeringen ;  cel
len met  lange, worstvormige kernen ; enkele spoelvormige cellen ; routle 
cellen met uiteengesp l interde kernen. Leucocyten komen er vrijwel niet in  
voor. Al  de genoemde cellen l iggen in een subs tantie, waarin men fijne vezels 
kan a antoonen. Deze infiltraatjes zijn zeer wi l lekeurig gelegen .  Zie afb.  1 . 



41 

Afb. 1. Microphoto van de lever van geval I, vergrooting 115 maal. Haematoxylinc· 
eosine. 

Zeer sterke grofdruppelige vervetting. Infiltratie van cellen in de omgeving va11 
enkele resten van levercellen. 

Men vindt ze of peripheer of ook wel in de omgeving van een vena centralis. 
maar hier niet rondom, doch meestal excentrisch opgehoopt. Ook w orden zij 
wel eens intermediair gevonden. De grootste uitgebreidheid krijgen zij echter 
aan de peripherie der levereilandjes. Het periportale bindweefsel is op som
m ige plaa tsen vermeerderd en toont, naast geringe galgangwoekeringen, 
wisselende infi l traten van kleine donkere cellen. 

In  de met S o e cl a n  111 gekleurde coupes wordt een ui tgebreide. zoowel 
centrale a ls periphere, grofdruppelige vervetting gevonden. Bij de kleuring 
volgens V a  n G i e s  o n blijkt, dat de venae centrales niet verwijd zijn. Er 
bestaat een matige b indweefseltoeneming, zoowel in enkele espaces-portes, 
a ls in de omgeving der infiltraatjes. In de gebieden van sterke dissociatie 
en a trophie ziet men teere, licht gegolfde, roode vezeltjes. Duidelijker vezel
vorming treft men aan in de omgeving der infiltraatjes. 

In  B i e l s  c h o  w s k y-praeparaten ziet men, dat het netwerk van vezels 
in de gebieden van a trophie en necrose behouden is gebleven. Op verschil
lende plaa tsen is zelfs een l ichte toeneming en verdikking der vezels te con
s ta teeren. Deze geringe hyperplasie en hypertrophie vindt men niet al le1!n 
om de venae centrales, doch ook vaak geheel willekeurig verspreid. 
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Same1watting: Een 46- jarige vrouw, waarschijnlijk sinds 10 jaar 

lijdrnde aan m. Baseclowii, sterft onrler verschijnselen van decompPn· 
satio cordis. 

De lever is geel, klein en slap. Zij weegt 1 225 gram. De kapsel is iets 

gegolfd, doch niet verdikt. 

Zoowel in de suhcapsulaire als in dt• mcrr naar hinnen toe gelegPn 

gebieden wonlt een uitgebreide, cliffusl',  grofclmppelige vervetting drr 

levercellen gevonden. De levercellen zijn vaak klein en atrophisch . 

Hier en rlaar willekeurig verspreid worden infihraatjes gevonden. 

welke meestal gelegen zijn in de omgeving van geïsoleerd liggrmlr 

levercellen of levercelhalkjes. De infiltraatjes bestaan hoofdzakelijk 

uit kleine, ronde cellen, terwijl ook enkelr cellen met worst- of spoel

vormige k e rnen worden aangetroffen. De espacrs-portcs zijn licht ver

hrPN) ; zij lu•vatten naast gninge galgangwoekcringcn een wisselPnde 

infiltratie van kleine, donkergekleurd" cellPn. 

GEVAL II (S. l l97) . 

.4 n u  III n c .� c. 47-jarige vrouw heeft sinds l½ jaar een geleidelijk groo· 
ter wordende struma diffusa. Ook bestaat sinds dien tijd een l ichte exophthal
mus beiderzijds, terwijl de polsfrequentie zeer versneld is. Patiënte is 
den laatsten tijd nerveuzer geworden en is erg gejaagd in haar bewegingen. 
Sinds eenige weken heeft zij last van hartzwakte en kortademigheid. De pols 
wordt sneller  en onregelmatiger. Na behandel ing verbeteren weliswaar dr 
hartklach ten, maar t reedt een ernstige psychotische toestand in, geken
merkt door slapeloosheid, verwardheid en hallucinaties. Zij weigert voedsrl 
en vermagert sterk. In dit stadium wordt zij op verzoek van den behandelen
den medicus in het ziekenhuis opgenomen. 

K l i n i s c h e  g e  g c v  e n s. Bij onderzoek vindt men een flink gebouw
de vrouw, die zeer nerveus is en een erg zieken indruk maakt. De huid voelt 
warm en vochtig aan. De pols is snel, 1 10, regulair, aequaal en matig-gevuld. 
Beiderzijds bestaat duidel ijke exophthalmus. Aan den hals is een typische 
struma te zien ; de schildklier voelt vast aan. Het hart is vergroot naar l inks. 
De relatieve l inker grens l igt  twee vingerbreedten buiten de medio-clavi
culairlijn. Aan de punt is een duidelijke systolische souffle te hooren. De 
longen toonen geen a fwijkingen. De l ever is niet te voelen. De handen beven 
erg. 

Na twee dagen overlijdt zij onder verschijnselen van benauwdheid en 
cyanose. De pols was zeer snel, 1 60 en klein. Injecties van kampher en 
digaleen konden echter niet meer baten .  

P a t li o l o g i s c li-ll n a  t o rn i s c h o n d e r z o e Ic.  Den volgenden dag 
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wordt sectie verricht. Als belangrijkst e  gegevens worden in het verslag 
vermeld :  

Struma di ffusa parenchymatosa Basedowiana. 
Thymus persistens. 
Pleuritis chronica fibrosa adhaesiva dextra. 
Tubercu losis chronica calcificata lymphogla ndularum peribronchialium. 
Lobulus a ccessorius glandulae hypophyseos. 
Torsio appendicis epiploici. 

Bij het macro- en microscopisch onderzoek van schilclklier, hart en lever 
wordt het volgende gevonden: 

Cadaver van een vrouw van middelharen leeftijd. Aan de  voorzijde van 
den hals bevindt zich een diffuse zwelling, rechts even duidelijk kenbaar als 
links. Door de  huid heen zijn geen knobbels te voelen. De schild/dier is dui
delijk te  groo t ;  de vcrgrooting betreft beide kwabben. Het oppervlak is 
nagenoeg glad. De klier voelt vast aan.  Op doorsnede zien we een donker
grijze, vaste massa, die door bindweefselschotten in kleine kwabjes schijnt 
ingedeeld te zijn. De luchtpijp is  iets in  zijwaartsche richting afgeplat en 
toont een geringe a anduiding van sabelscheedrvorm. Een processus pyrami
dalis is niet aanwezig. Bij microscopisch onderzoek toont het schildklier
weefsel i n  sommige gedeelten normJle follikels, met coll oïd gevuld,  terwijl 
in vele andere gedeelten veranderingen te zien zijn, welke voor de ziekte 
van Basedow als kenmerkend gelden : hoog follikel epi thee) met papillaire 
excrescenties, vervloeiing van het colloïd en ophoopingen hier en daar van 
kleine ronde cellen. 

Het hart heeft de normale groot te en is goed gecontraheerd. De kleur 
der spier heeft een eenigszins bruine tint. De  kleppen zijn alle gaaf. Het 
beginstuk van de aorta toont, evenals de aortaslip der mitraalkleppen, 
enkele geelwitte verdikkingen van de intima. Het ovale venster is voor een 
sonde doorgankelijk. In h istologische coupes blijken de spiervezels a trophisch 
te  zijn ;  ze bevatten om de kernen bruin p igment en toonen op enkele plekken 
fragmentatie. 

De lever i s  iets aan den kleinen kant.  De kapsel toont op de l inker kwab 
eenige losgescheurde vergroeiingen. De consistentie is vrij slap. De bruine 
kleur heeft een iets gele bijtint. Op de  sneevlakte bl ijkt de  teekening slechts 
hier en daar duidelijk te  zien. De venae  centrales zijn niet verwijd. 

Histologische coupes, gekleurd met h a e m a t o x y I i n e-e o s i n e, 
toonen de volgende a fwijkingen. De kapsel is sterk gegolfd en verdikt. Ze 
bestaat als het ware uit twee gedeelten, een buitenste en een binnenste 
blad. Het eerstgenoemde bestaat uit bindweefsel dat arm aan cellen is, ter
wijl men in het laatstgenoemde, dat uit ziekelijk veranderd, onder de kapsel 
gelegen leverweefsel bestaa t, infiltraten aantreft van kleine, ronde cellen. 
Verder vindt men hierin jonge fibroblasten en hier en daar nog enkele 
levercelbalkjes. De veranderingen welke in deze subcapsulaire gebieden 
worden gevonden, komen ook voor in de dieper gelegen lagen. De venae 
centrales zijn hier en daar verwijd en toonen meerdere of  mindere bind
weefseltoeneming in den wand en in de omgeving. Deze bindweefselvermeer-
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dering is rondom de vena eentralis niet overal even sterk aanwezig, maar 
wordt zonder regelmaat  verspreid aangetroffen. Soms ziel men een bind
weefselstrook tussehen een vena eentralis en de peripherie van een eilandje, 
dan weer een dergelijken band tussehcn twet' driehoekjes van Kiernan, met 
een vena cenlral is in  het midden. Nu eens i s  de wand der vena centralis in 
het geheel niet verdikt, terwijl soms het periportale bindweefsel zich in  een 
geheel gesloten ring om een levcrcilandje groepeert. Ook treedt wel eens 
een bindweefselverbinding op lussehen twee venae centrales of  wordt een 
centrale vene, hoewel zeer zelden, rondom door een laagje bindweefsel om
sloten. Al deze bindweefselverbindingen hestaan uit fijne, gegolfde vezels, 
waarin meestal, naast enkele spoelvormige en donkere cellen of  meer ronde 
of hoekige, bovendien nog verspreid-l iggende, smalle, vrij l angwerpige, 
gri l l ig-gevormde levercellen of resten daarvan voorkomen. Somtijds kan de 
bindweefsel toeneming dusdanigen omvang aannemen, dat sommige lever
eilandjes bijna geheel verdwenen zijn. De vena centralis komt dan geheel 
peripheer lc l iggen. In het bindweefsel vindt men h ier en daar ophoopinkjes 
van kleine. donkergekleurde, lymphocytachtige cellen en verder, in matige 
hoeveelheid, langgerekte, spoelvormig·e cellen. 

Naast de  belangrijke bindwe fsel toeneming is de uitzetting der capi l lairen 
opmerkelijk. Niet alleen subc11psulair, doch diffuus door de geheele lever 
heen, zijn de capilla iren verwijd, zoo w el in het een trum als in  de peripherit• 
der eilandjes. Zij bevatten geen hloed, tloch \\ Cl meestal eenige 111011ocyt c 1 1 .  
De wandcellen zijn duidelijk en niet  van de levercellen afgelicht. 

Zoowel centraal als peripheer zijn de levercellen zelf smal. Haar vorm 
ziet er als het ware iets aangevreten :1 it .  Ze hebben een gekorreld proto
plasma, t erwijl de kernen, behalve l ich te degeneratieve veranderingen, vrij 
goed behouden zijn. Aan de peripherie maken de levercellen over het alge
meen een zieken indruk. De sterke grof-druppelige ontaarding bl ijkt met 
S o e cl a n-kleuring vettige degene ra tie te zijn. Behalve peripheer ziet men 
deze degeneratie echter ook wel centraal. De espaces-portes kunnen verbreed 
zijn en toonen over het a lgemeen geringe infiltratie, welke echter toeneemt, 
als er tevens een verhi11tling aanwezig is met bovengenoemde bindweefsel
banden. Galgangwoekeringen vindt men weinig. In de espaces-portes komt 
nieuwe vorming van va ten voor, waarin meestal duidelijk bloed te vinden is. 

Bij kleuring der coupes volgens V a  n G i e s  o n ziet men het volgende 
(cf. afb. 2) : in verschil l ende gedeelten zijn de  venae centrales noch verwijd, 
noch verbreed. Somtijds treedt ech ter wel verwijding op en is de wand. zij 
het slechts in l ichte ma le, verdikt. De wanden der portale vaten zijn over 
het algemeen iets hreeder dan normaa l.  Ook de espaees-portes toonen meer 
of minder hindweefsel toeneming. Overigens is de vermeerdering van het 
bindweefsel onregelmatig, echter in deze V a  n G i e  s o n-praeparalen niet 
in die sterke mate, als in de  reeds boven beschreven coupes, welke met 
h a e m a t o x y I i n e-e o s  i n e zijn gekleurd. Men ziet duidelijk, hoe ver 
van elkaar gelegen levt>rcellen of resten daarvan omgeven worden door een 
bundeltje van heel fijne roode vezeltjes. In de gebieden van de wijde capil
lairen is hoegenaamd geen vezelvorming waar te nemen. 
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Af/,. 2. l\licrophoto van de lever van geval II, vergrooting 11 maal. Van Gieson 
klruring. 

OnreJ!elmatige toeneming van b indweefsel, waardoor grootere en kleinere pseudo 
lohul i ontstaan. De centrale venen als regel niet verwijd, haar wand niet verdikt. Toe• 
neming van bindweefsel in de driehoekjes van K iernan. 

In de met S o e cl a n III gekleunl e  coupes ziet men geringe, meest peri
phere, doch ook wel centrale fijn- tot grofdruppelige vettige degeneratie. 

Pracparaten volgens B i e I s c h o w s k y toonen het volgende : door het 
geheele praeparaat heen loopen banden van vezels. welke topographisch 
vrijwel overeenkomen met de in elf" h a e m a t o x y I i n e-e o s i n e coupes 
beschreven bindweefselstrooken. Deze banden vormen nu eens verhinclingen 
tusschen cle espaces-portes onderling, clan weer tusschen de espaces-portes en 
de centraalvenen. 

Samenvatting: Het betreft een 47-jarige vrouw, die sinds l ½ jaar 
typische Basedowklachten heeft: struma, exophthalmus, tremores, etc. 
Z ij overlijdt in een stadium, dat gepaard gaat met psychotische ver

schijnselen. 
De lever weegt 925 gram. De samenstelling is vrij slap. Op de snee

vlakte is de teekening nog eenigszins aangeduid. De centrale venen zijn 
niet uitgezet. 
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Microscopisch blijkt de kapsel verdikt te zijn. In de subcapsulaire 
lagen worden lymphocytaire infiltraten gevonden. Zoowel in en on,lf'r 
de kapsel als diffuus in het geheele orgaan hestaat een onregelmatige 
hindweefseltoeneming. Veelal is deze gebonden aan cle venae cen
trales; vaak ook heeft zij daarmede geen topographische relatie, maar 
loopt dikwijls in vrij smalle of breecle banden dwars door de lever
eilandjes h een. De fijnere bouw van het orgaan is daardoor plaatselijk 
grondig verstoord. De rangschikking der levercellen in balkjes is op 
, ele plaatsen verdwenen; de levercellen liggen in kleine groepjes bij
een, door bindweefsel van elkaar gescheiden. Bij Van Gieson-kleurinp; 
blijken vele cellen afzonderlijk door zeer fijne, rood-gekleurde vezel
tjes omgeven te zijn. 

In het nieuwgevornule hindweefsel hevinden zich hier en daar klein
cellige infiltraten. Men vindt deze ook in h et over het algemeen weinig 
toegenomen periportale bindweefsel. Wof'kering van galgan11:en komt 
weinig voor. In de gespaard gebleven levergebieclen zijn de celhalkjes 
atrophiseh. Veelal is er een sterke, hier nu•er periphere, daar meer 
centrale, fijn- tot grofdruppcligc vettige degeneratie aanwezig. Df' 
tnsschen de levercelhalken liggende capillairen zijn wijd en leeg. D" 
wancleellen zijn cluiclelijk en niet van de levercellen afgelicht. In cl,· 
Bielschowsky-praeparaten is een aanzienlijke en onregelmatige toe
neming van bindweefsel zichtbaar;  de rastervezels zijn soms dun en 
korrelig. 

G EVA L 1 11. (S. 1363) . 

A n a m n e s e. Zev1•11 tienjarige jongen , clie sinds l'l'll ha lf  jaar een diktl" 
aan de voorzijde van d1•11 hals heeft. Hij is som� erg henauwrl en kan mol'i
lijk slikken. Hij t ranspireert veel. Af en tol" heeft hij last van diarrhee. 

K l i n i s c h e  g ,, g ,, v " 11 s. Bij onderzoek vin dl men een mageren jon
gen, die een licht ziekl"n inrl ruk maakt. Dl" huirl is warm en vochtig. De pols 
is snel, 120, regulair en a equaal .  Beiderzijds bestaat  er een duidelijke exo
phthalmus. De symptomen van Moebius, Graefe en Helwag zijn alle positief. 
De schilrlklier is cluirleli.ik palpabel. Dl' groottl" van het  hart is normaal, 
rloch aan de punt zi.in rluidelijke systolische geruischcn te hooren. De longen 
toonen geen a fwijkingl'n. Levn l"ll mil t  zi.in niet Il' voelen. De handen beven. 
Blijkens cle Roentgen-photo is het hart aan den grooten kant. Na een rust
kuur wordt patiënt ontslagen, doch na eenige maanden weer opgenomen in 
de chirurgische kliniek. H ij heeft weliswaar geen diarrhee meer, doch is 
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nog wel erg gejaagd. Ook zijn de hartkloppingen en de s likbezwaren erg 
toegenomen. Bi.i onderzork is hrt hart naar l inks vergroot en zijn ook de 
geruischen toegenomrn. De s tofwisseling is 65 % +. Het lichaamsgewicht 
bedraagt 48,4 Kg. Chirurgisch ingrijpen wordt als indicatio vitalis beschouwd. 
Twee dagen na a fbinding der vier arteriae thyreoideae overlijdt p atiënt 
onder verschijnselen van toenemende verwardheid. 

P a  t h o  l o g i s c h-a n n t o m i s  c /, o n  d c r z o  c lt. 8 uur post mortem 
wordt de sectie verricht. De diagnosis anatomica in het obductieprotocol 
luidt :  

Struma partim diffusa col loides, partim parenchymatosa Basedowiana. 
Pneumoniae lobulares !obi inferiuris pulmonis tl. et  s. 
Dilatatio et hypertrophia m. cordis. 
Degeneratio parenchymatosa hepatis  et  renum. 
Bij macro- en microscopisch onderzoek van hart, schildklier en lever wordt 

het volgende gevonden. 
Lijk van een mageren jongeman. Aan den hals bevindt zich een operatie

wonde. De thymus is vergroot. Het /rnrt i s  wel iets te  groot, maar goed ge
contraheercï. Het gewicht bedraagt 380 gram. De ostia venosa zijn voor ruim 
twee vingers doorgankelijk. De hartspier is iets gezwollen en troebel. Onder 
het epicard bevinden zich enkrle bloedinkjes. De spierwand van de l inker 
kamer is l icht  hypertrophisch. Het ovale venster is gesloten. 

Beide kwabben van de srhildl.licr zijn sterk vergroot. Het gewicht be
draagt 175 gram. Bi.i microscopisch onderzoek worden sommige partijen aan
getroffen, welke het histologische beeld te zien geven van een struma 
colloïdes, andere daarentegen, w elke alle kenmerken toonen van de struma 
parenchymatosa Basedowiana : follikels met hoog epitheel of  met papi ll ai re 
excrescenties en met weinig of met heel l icht gekleurd colloïd, terwijl hier 
en daar ophoopingen van kleine ronde cellen worden gevonden. 

De lever heeft ongeveer de normale grootte;  ze weegt 1480 gram. Op 
doorsnede blijkt ze rijk aan bindweefsel te  zijn. Dit bindweefsel i s  diffuus 
in  de lever verspreid. De teekening is daardoor wat onregelmatig. B ij micro
scopisch ondPrzoek ziet men in de met h a e m a t o x y l i n e-e o s i n e 
gekleurde coupes dP volgenrle  a fwijkingen. De kapsel is weliswaar glad, 
maar blijkt plaatsPl i.ik sterk vrrdikt te zijn. In de suhcapsulaire gedeelten 
l igt een losmazig, vaat- en celrijk, vezelhoudrnd weefsel, waarin hier en 
daar nog eenige geïsoleerde levercel len of levcrcelbalkjes gevonden worden. 
Zie afb. 3. Van deze hindweefselrijke randstrook uit voeren streepjes of han
den naar binnen en doordringen dan het leverweefsel. I n  de peripheer ge
legen eilandjes zijn de capil la iren dikwijls door fijne vezels van de l evercellen 
gescheiden. Tegen, of juist te midden van deze vezels zijn spoelvormige 
endotheelcellen of  wandcellen gelegen. Echter vindt men ook uitgestrekte 
gebieden met wijde, meestal gevu lde capillairen, zonder eenige vezelvorming; 
de endotheelcellen l iggen dan d icht tegen de levercellen aan. 

Meer binnenwaarts vindt men l icht verwijde centrale venen, wier wanden 
evenwel niet verdikt zijn. In de onmiddellijke omgeving van deze venen 
worden licht-rose gekleurde gebieden gevonden, waarin de levercellen uiterst 
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Afb. 3. l\licrophoto van de lever van i:eval Ill, ,ergrooting 1 1 5  maal. Haematoxyl inl'-
1'o�ine. 

Onder dl' l!ladde le,•erkapsel ziet men !'t'll strook , aal en celrijk hi1ulwePf�1·l. wam 
in h ier en daar nog losl iggende l!'\'rn·el ll'n of uit  hun ver hand losgeraakte lever,·cl
halkjes l iggen. 

klein zijn, meestal kantig van vorm, vaak kernloos en necrotisch. Deze 
n ecrosehaardjes l iggen nergens rondom de venae centrales, maar meestal 
slechts aan één zijde daarvan. Vaak zijn ZC' min of meer wigvormig. met de 
punt naar het centrale vat toegekeerd. Zie afb. 4.  Daarnaast treft men derge
lijke haarcljes aan.  die geenerlei contact hebben, noch met de central e  venen. 
noch met de porta-clriehoekjes. In de haarden worden vele lymphocytaire en 
l eucocytaire cel len gevonden. In  clt' gespaard gebleven ei l andjes vindt men. 
zoowel centraa l als peripheer. een fijndruppelige o ntaarding van het proto
p lasma, terwijl de kernen l ichte degeneratieve verschijnselen toonen. De 
capillairen zijn meestal leeg en iets verwijd ; ze bezitten over het algemeen 
duidelijke wanclcel len. De espaces-portes zijn niet verbreed. Hier en daar 
krijgen zij aansluiting met nieuw-gevormd bindweefsel, waa rin clan veelal 
enkele levercelbalkjes of resten daarvan gelegen zijn. Celinfiltratie en gal
gangwoekeringen zijn duidelijk aanwezig. 

In de met S o e cl a n 111 gekleurde coupes zijn slechts weinig of geen 
typische a fwijkingen te  zien. 

Bij de kleuring volgens V a n G i e  s o n  wordt het volgende gevonden : 
de kapsel is glad en plaatselijk verdikt. In de subcapsulaire gebieden ziet 
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Afb. 4. l\lil'rophoto van de lever rnn geval III, vergrootin!( 140 maal. Haematoxylinc· 
eosine. 

Necrotisch haardje, wigvormig, met elf' punt naar de vena centrali� toegekeerd. 

men vrij veel vezelvorming, zoowel tusschen, alsook om de levercellen. De 
wand der venae centrales is iets verbreed. De espaces-portes toonen geen 
bijzonderheden. 

B i  e I s c h o w s k y-praeparaten toonen. dat in  de haarden van necrose 
der levercellen het netwerk van reticulaire vezels behouden is. Om verschil
lende centrale venen is e enweb van verbreede vezels t e  zien. In de meer 
normale parenchymgedeelten zijn de tral ievezels wat  dun en brokkel ig. 

Samenvatting: 17-jarige jongen, sinds anderhalf jaar lijdende aan 
m. Basedowii, gekenmerkt door struma, exophthalmus, tremores en 
tachycardie, overlijdt twee dagen na operatieve afbinding der schild
klierarteriën. 

De lever is ongeveer normaal van grootte. Het gewicht bedraagt 
1480 gram. Op doorsnee blijkt de lever rijk aan bindweefsel te zijn. De 
kapsel is glad, doch plaatselijk aanzienlijk verdikt. Onder de kapsel 
bevindt zich een losmazig, cel- en vaatrijk bindweefsel, waarin hier en 

4 



50 

daar nog enkele geïsoleerde levercellen of groepjes van levercellen 
gelegen zijn en van waaruit fijne stralen of hreede banden naar binnen 
loopen en dan het dieper gelegen leverweefsel doordringen. 

Meer naar het centrum toe is wel een lichte onregelmatige bind
wcefseltoeneming te bespeuren, doch wordt men vooral getroffen door 
het optreden van necrotische haarden in het leverparenchym , welke 
zich veelal in de omgeving der licht-verwijde centrale venen bevinden. 
Deze haarden liggen nergens rondom de centrale venen, doch steeds 
aan één zijde en zijn niet zelden min of meer wigvormig, waarbi j  de 
punt naar het centrale vat toegekeerd 1s. Ook komen clcrgclijkr 
baard jes voor, die geenerlei contact hehhen noch met een vena cen
tralis, noch met een porta-driehoekje. In deze haarden worden lym
phocytairc en ook leucocytaire cellen gevonden. Verschijnselen van 
stuwing ontbreken. De capillairen zijn weliswaar iets verwijd, maar 
meestal leeg. De espaces-portes zijn, als zij aansluiting krijgen hij nieuw
gevormd b indweefsel, sterk verbreed en bevatten clan kleincellige in
filtraten en galgangwoekeringen. 

GEVA L IV. (S. 1394) .  

A n n m  n e s  e .  Sinds eenige maanden klaagt deze 61-jarige vrouw over 
een dikke keel. De a demhaling kan soms zeer benauwd zijn. Ook heeft zij 
sinds dien tijd veel last van trillen en beven der handen. Zij zweet veel, is 
erg zenuwachtig en heeft veel last van haaruitval en van hartkloppingen. 
De defaecatie is frequent;  vooral den laatsten t ijd is  zij sterk vermagerd. 

K l i n  i .� c h e  g e  g e  v e n  s. Bij onderzoek vindt men een magere vrouw, 
die een nerveuzen, gejaagden indruk maakt. De huid is warm en vochtig. 
Oedemen ontbreken. Er bestaat cluiclelijke clermographie. De pols is snel, 
132, regulair, aequaal, synchroon en symmetrisch. De bloeddruk bedraagt 
180/85. Beide oogen toonen exophthalmus. Het symptoom van Moehius is 
positief, evenals h et symptoom van Graefe. Het symptoom van Hellwag ont
breekt. Pharynx en tonsillen zijn iets te roocl. De schildklier is licht vergroot. 
Er zijn arterieele pulsaties in jugulo te zien "" vaatgeruischen te hooren. 
Hart en longen toonen geen bijzondere afwijkingen. 

De lever en de milt zijn niet te  voelen. Er bestaan ook geen ziekelijke ver
ancleringen van cle nieren. De grondstofwisseling bedraagt 87,5 %+. Patiënte 
maakt een angina door, waarna zij over droogheid van de tong begint te 
klagen. Zij wordt verward en erg druk. De l aatste dagen is zij suf. De pols 
wordt kleiner en frequenter en zoo overlijdt zij n a  1 8  dagen verpleging. 

P n t h o l o g i s  c h-a n a t o m i s c h o n d e r z o e lt. Bij sectie wordt cle 
volgende diagnosis ana tomica gesteld. 
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Afb. 5. l\licrophoto van de lever van p;eval IV, vergrooting 140 maal. Haernatoxyline 
eosme. 

Golving der iets verdikt lijkende kapsel. Plaatselijk µaan bindweefselbalken in de 
diepte. Gerinµe lymphocytaire infiltratie in het onder de kapsel ge.egen bindweefsel. 
Levercelhalkjes klein en smal. 

Struma cliffusa parenchyma1 o  a Baseclowiana.  
Atrophia fusca m.  cordis. 
Oedema pulmonum. 
Lijk van een nog flinke vrouw; geen oedemen ; geen icterus. 
Het /rnrl is goed gecontrahc. ercl. De punt  wordt gevormd door de linker 

kamer. De rand van de mitraliskleppen is iets verdikt. Het ovale venster is 
gesloten. De hartspier meet l inks 14  mm, recht 3 mm. De kleur is donker
bruin; bindweefselhaarden ontbreken. B ij histologisch onderzoek wordt hier 
en daar in de spiercellen bruin korrl'lig p igment gevonden. 

De longen toonen geen afwijkingen, behoudens licht emphyseem. De long
vl iezen zijn glad en glanzend. Op doorsnede is het roode longweefsel donzig ;  
bij druk komt  helder schuimend vocht te  voorschijn. 

De schild/dier is iets vergroot. De oppervlakte toont geen afwijkingen. Op 
doorsnede is het weefsel grijsrood, weinig colloïd bevattend. Bij micro
scopisch onderzoek worden al le kenmerken gevonden, welke men aantreft 
hi.i de ziekte van Basedow. Het epitheel der grillig gevormde follikels is hoog 
cylindrisch en toont op vele plaatsen papil laire excrescenties. Vele follikels 
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Afh. 6. Microphoto van de lever vnn geval IV, vergrooting 1 ,10 maal. l lat>111ato�yl inr
eosinf". 

Randvormii.:: l!l'hied van sterk µcdis;,orieerde le, ercell<'n, met duidelijke tornrminl!; 
vnn hin<lweefsel. Ook huilen dezen "hand"' zijn de levereel len misvormd en gedis
socieerd ; zij l iggen ver niteen. 

bevatten weinig of hoegenaamd gl'en colloïd. In het in terst i t ium komen hier 
en <la a r  lymphocytenhoopjes voor. 

De lever is normaal van vorm en grootte. H e t  gewicht bedraagt 1490 gram. 
De kleur is bruin, en de consistentie is slap. De sneevlaktc loont d e  normale 
leverteekening. 

In de met b a e m a t o x y I i n e-e o s i n e gekleurde coupes ,, onlen de 
volgende afwijkingen gevonden. De kapsel i s  sterk gegolfd en l ijkt op som
mige plaatsen verbreed. Zie afb. 5. In de subcapsu laire gebieden wordt 
men getroffen door veel nieuwgevormd bindweefsel en door het feit, 
dat  de levercellen klein en onregelmatig zijn en op groot!' a fsta nden van 
elkaar liggen. Dezl' verschijnselen zijn n iet overal in  even sterke mate aan
wezig. In sommige gcbieclen vindt men losliggende levercellen of deelen van 
leverceILalkjes, bestaande uit  twee of drie cellen, welke als het ware drijven 
in een ruimte, die opgevul d  is met resten van roode bloedlichaampjes en 
met enkele kleine, ronde cellen. Wandcellen komen in deze ruimten Wt'inig 
voor, cloch wel l iggen hier en claar enkele endotheelcellen of  daarop ge
lijkende cellen, omgeven door fijne rose-gekleunle vezeltjes. In amlere ge-
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Afb. 7. Mirrophoto van de le,t>r van geval IV, vergrooting 275 maal. Haematoxyl ine
poi;;inP. 

Sterke dissociatie der levercel len ; ze zijn klein en langge1 ekt, gri l l ig, ,,ingedeukt" 
of "aangevret�n" van , orm. De tusschenstof is wolkig, plekkerig en soms draderig ; zij 
hPvut kleine ronde, donkergekleurde cellen. Enkele endotheelcellen zijn gezwollt>n. 

bieden ontbreken deze bloedlacunes en zijn de l evercellen, welke ook hier 
weer klein en gri l l ig van vorm zijn en veelal  fijn-druppelige ontaarding 
t oonen, onderling door een wolkige, draderige massa gescheiden, waarin 
cellen worden aangetroffen met platte, wo1·stvormige kernen en ook, hoewel 
veel minder vaak, cellen met spoelvormige kernen. Soms gaan de gebieden 
der sinusoïd-verwijde capi l lairen in de vezelige gebieden over. Verder ziet 
m en i n  deze vezelige gebieden hier en daar zoogenaamde galgangwoekerin
gen. Ook dringen enkele  roode bloedlichaampjes tusschen de vezels door en 
h oopen zich hier en daar verder kleine, d onkere, ronde cellen op. Het 011-
regelma tige, nieuwgevormde bindweefsel, dat  men onder de kapsel aantreft, 
ontstaat waarschijnlijk grootendeels uit de bovenbeschreven vezelgebieden. 
Men ziet a l thans, dat het bindweefsel in deze gebieden op vele plaa tsen met 
h e t  suhcapsulaire samenhangt. Overal in het bindweefsel vindt men een 
m atige infiltratie met kleine ronde cellen en een lichte woekering van gal
gangen. 

Meer naar het centrum toe zijn de venae centrales somtijds iets verwijd, 
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Afb. 8. Microphoto van Je lever van i:cvul IV, vergrooting 275 maal. Haematoxyline
eosine. 

Infiltraat van mononucleair,.. cellen met ronde, ellipsvormige of ovale kernen. 
Tevens ziet men duidelijk fijne vezrlvorming. 

maar doorgaans is dit niet het geval .  Vaak ziet men streep- of handvormige 
gebieden, bestaande uit sterk u iteengeweken balkjes of groepjes levercellen. 
welke zich somtijds rondom, doch meestal éénzijdig aan t>t>n vena centralis 
aansluiten. Deze st rooken worden nu eens, zooals afbeelding 6 duidelijk 
toont, peripheer in de eilandjes gevonden, dan weer verbindingen vormend 
tusschen venae centrales en espaces-portes of geheel willekeurig loopend van 
het eene levereilandje naar het andere. Al deze strepen en banden zijn 
samengesteld uit losliggende of nog tot groepjes vereenigde levercellen, 
welke meestal een korrelig of drnppelig protoplasma bezitten. De vorm 
c.lezer levercellen is zeer wisselend : naast langwerpige, schijnbaar ingedeukte 
of aangevreten cellen vindt men ook kleine ronde. De kernen kleuren zich 
nog vrij goed. Tusschen de cellen, welke op een afstand  - soms zoo groot als 
de breedte van twee of drie levercellen - van elkaar gelegen zijn, ziet men 
een rose-gekleurde, ietwat schuimige massa, waarin monocytachtige cellen 
en enkele gezwollen endotheelcel len gevonden worden. Zie afbeelding 7. 
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Wandcellen vindt men in deze ruimten niet, behoudens enkele gezwollen 
endotheelcellen, welke dan echter steeds op eenigen afstand van de lever
cellen gelegen zijn. De begrenzing der levercellen is in deze gebieden vrij 
scherp. Wazige uitloopers van levercellen komen niet voor. 

Anderzijds treft men soortgelijke gedeelten als de juist beschrevene aan,  
" aarin de "tusschenstof" echter niet schuimig van structuur is ,  doch meer 
vlekkig, wolkachtig en ook gedeeltelijk draderig. Ook hier komen dezelfde 
reeds genoemde infiltraten voor, doch worden minder endotheelcellen ge
vonden. De levercellen zijn hier minder goed behouden gebleven. Van som
mige vindt men nog slechts schimmen terug, waarin zelfs de kernen vaak 
ontbreken. Bloed ziet men noch in 1le schuimige, noch in de wolkachtige of 
,·ezelig-gebonwde tusschenstof, behoudens een enkel rood bloedlichaampje. 
dat tusschen de vezels o f  mazen is doorgeglipt.  

Behalve door de beschreven streepvormige gebieden van atrophisch lever
parenchym, wordt men getroffen door eigenaardige, ronde of meer grill ig  
gevormde infiltraten, die vaak in  de buurt van een vena centralis, doch ook 
wel  peripheer in de eilandjes gelegen zijn. Deze infiltraatjes blijken te  be
staan uit kleine cellen met donkergekleurde, ronde of ovale kernen. Zie 
afb. 8. De kleinste infiltraatjes worden gevonden in de omgeving van geïso
leerd-liggende levercellen of resten daarvan. In de uitgebreidere infiltraten 
zijn nog slechts enkele resten van levercellen te  vinden. De grondstof, waarin 
de kleine ronde cellen en de overbl ijfselen der levercellen a ls  het ware rond
drijven, is vezeliger van structuur, naarmate de infiltraten grooter zijn, ter
wijl dan tevens zgn. galgangwoekeringen optreden. De espaces-portes zijn 
somtijds verbreed. B ij de kleuring volgens V a  n G i e s  o n vindt men in de 
gebieden van sterk uiteengeweken a trophisch leverparenchym zeer fijne 
roode vezeltjes. Al meent men bij oppervlakkige beschouwin g  een egaa l  rose 
massa tusschen de levercellen te zien, toch blijkt deze massa eveneens fijn
vezelig te  zijn. In de gebieden der i nfiltraten zijn de vezels veel duidelijker 
zichtbaar en ook veel breeder. 

Samenvatting: We hebben hier dus voor ons een 61-jarige vrouw 
met sinds eenige maanden bestaande, typische klachten van patiënten 
lijdende aan morbus Basedowii: struma, exophthalmus, tremores, haar
uitval, positief symptoom van Moebius en van Graefe. Zij overlijdt, na 
een genezen angina, in comateusen toestand. 

Het levergewicht bedraagt 1490 gram. Macroscopisch toont het 
bruine leverweefsel geen duidelijke afwijkingen. Microscopisch blijkt 
de kapsel sterk gegolfd te zijn en plaatselijk verdikt. Onder de kapsel 
zijn de levercellen klein en ovaal en liggen ze vaak in groepjes van 
2 tot 3 cellen bijeen. Deze worden gescheiden door ruimten, gevuld 
met wolkige of draderige massa, temidden waarvan endotheelcellen 
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gelegen zijn. Ver<ler wordt men getroffen door een onregelmatige toe
neming van bin<lweefsel, waarin lymphocytairc infil traten en zgn. 
galgangwoekeringen vallen waar lt• nemen. In het dieper gelc�cn lever
weefsel zijn de centrale venen soms iets verbreed. Men vindt er streep
of handvormige gebieden van sterk uiteengcweken lcvereelhalkjcs of 
levercellen. Deze gebieden kunnen éénzijdig aansluiting vinden aan 
een vena centralis o f  aan een <lrichockjc van Kiernan, doch kunncu 
ook geheel wil lekeurig tusschen twee of meer cilamljcs gelegen zijn. 
De levercellen zijn klein, grillig, ingedeukt of aangevreten van vorm, 
terwijl het protoplasma meestal  grofd ruppelig is. De "t11sschcnstoC-' 
bl ijkt bij kleuring v olgens Van Gieson vezelig te zijn. In <le geheelc 
lever worden, zoowel in <le centrale alf> in <le periphcrc gedeelten der 
eilandjes, min of meer uitgeh reide infiltraatjes v a n  ronde cel len ge
vonden. Tusschen deze cellen liggen veel fijne vezeltjes. 

GEVAL V. (S. 1549) . 

A n 11 m n e s e. Sinds een half jaar heeft <lezr· 38-jarige vrouw een <likken 
hals en een benauwd gevoel in de keel. Vooral de laa tste maa nden is zij zeer 
nerveus en heeft zij spoedig hartkloppingen, zoowel bij inspanning als bij 
rust. Ook zweet p a tiënte veel. Den laatsten tijd is ze zeer vermagerd. Haar 
handen beven. De  menstruatie is het l a atste h alfjaar zeer onregelmatig. 
Defaecat ie  en mictie vertoonen geen bijzonderheden. 

K l i n i s c h e  g e  g e v e n  s. Bij onderzoek vindt men een magere, zeer 
nerveuze vrouw, met s terken bewegingsdrang en emotioneele incontinentie. 
De huid is warm en vochtig. Oedemen ontbreken. Sterke <lermographie is 
aanwezig. De pols is  snel, 140, licht gespannen, regulair, acquaal, synchroon 
en symmetrisch. De bloeddruk bedraagt 150/55. Er is duidelijke exophthal
mus, l inks iets meer dan rechts. Het symptoom van Moebius en van Graefc 
is positief, <lat van S tellwag negatief. De schildklier is  duidelijk gezwollen. 
Er zijn pulsaties a anwezig. Het hart is iets naar l inks verbreed. De longen 
vertoonen geen afwijkingen. De lever en de mil t  zijn niet te voelen. In de 
urine is een spoor eiwit aanwezig. Op de Roentgenphoto is de grootte van 
het hart normaa l .  De grondstofwisseling bedraa gt 83 % +. Het electro
cardiogram is normaal .  

Na eenige <lagen wortlt p atiënte verward en a ngstig. Zij geraakt geheel 
buiten kennis en overlijdt na verblijf van één week in het ziekenhuis. 

P a t h o  l o g i s c h-a n u t o m i s c h o n d e r z o e Ic . De sectie wordt 1 1  
u u r  post mortem verricht. Op grond van het  macro- e n  microscopisch onder
zoek wordt de <l ia gnosis anatomica als volgt samengevat :  
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Struma <liff usa parenchyma I osa Basedow iana. 
Compressio lracheae. 
Pleuritis chronica fibrosa adhaesiva circumscripta bilateralis. 
Bronchitis purulenta. 
Lijk van een zeer magere vrouw van mi<ldelbaren leeftijd en matige lengte. 

Geen icterus, geen oedemen. De glandula thyrcoi<lca is gezwollen. De oog
bollen puilen uit.  

Het /mrt " eegl 270 gram, is normaal van grootte en is goed gecontraheerd. 
De spier ziel er niet ziek uil .  De kleppen zijn al le gaaf. In h is tologische 
coupes worden geen afwijkingen gevonden, behoudens wat pigment om de 
kernen der spiercellen. 

De schild/dier is sterk vergroot :  7½ 10 e.m. De oppervlakte is hobbe-
lig. Op doorsnede is het weefsel egaal grijs. Er  is slechts zeer weinig colloid 
aanw ezig. Bij microscopisch onderzoek worden , naast groote foll ikels, wrlke 
talrijke instulpingen van den wand toonen, vele kleine aangetroffen. Alle 
zijn mel hoog cylin<lerepitheel bekleed en bevatten zeer weinig colloi<l . Hier 
1'11 <laar l iggen lusschen de fol l ikels kleincellige infiltraten. 

De lever is ongeveer normaal van vorm en grootte. Het gewicht  bedraagt 
1 135 gram. De kleur is roodbruin. De teekening op doorsnede is duidelijk en 
regelmatig. De venae centrales zijn niet verwijd. De galwegen zijn goed door
gankelijk. 

In de met h a e m a t o x y I i n e-e o s i n e gekleurde coupes ontbreekt de 
kapsel. Men vindt deze echter wel in de volgens B i e I s  c h o  w s k y gekleur
de coupes. Zij blijkt glad van oppervlakte te zijn. Vlak onder de kapsel vindt 
men veel toeneming van bindweefsel, waarin infiltra ten van kleine ronde 
cellen en hier en daar verspreid resten van levercelbalkjes of ook losse lever
cellen gelegen zijn. 

Meer naar b innen vindt men licht verwijde venae centrales, waarvan de  
wand n ie t  verbreed i s .  Zij zijn meestal leeg. De centrale levercellen zijn 
tamelijk klein, afgerond en l iggen in groepjes van twee of drie, doch kunnen 
c,ok geheel geïsoleerd zijn. De levercelkernen zijn ongelijk van grootte en 
toonen l ichte degeneratieve verschijnselen. Het protoplasma is fijn druppelig. 
Tusschen de balkjes of celgroepjes vindt men, gedeeltel ijk met resten van 
bloed gevulde, capil lairen, w aarin tevens lymphocyten-achtige cel len, enkele 
cellen van Kupffer of endotheelcellen voorkomen. In deze endotheelcellen is 
vaak k lonterige ophooping van chromatine te zien. 

Aan de peripherie der levereilandjes zijn de afwijkingen van de lever
cellen en van de capil lairen vrijwel gelijk aan die, welke men in het  centrale 
gedeelte vindt. De capillairen zijn hier iets wijder, terwijl de levercel len 
minder afgerond zijn, doch meer gril l ig van vorm en er soms als afgeknaagd 
u itzien. Wijde capillairen kunnen in elkaar overgaan, zoodat ze een bloed
l acune vormen, waarin dan soms resten van levercellen als het ware rond
drijven. In deze lacunes is vaak reeds eenige vezelvorming te bemerken. De 
resten der levercellen toonen dan vaak veelvuldige kerndeelingen en neiging 
over te  gaan in zgn. galgangwoekeringen. Hier en daar treft men gedeelten , 
zoowel peripheer als meer centraal gelegen, waarbij de capillaire ruimten als  
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Afb. 9. :'ll ic-rophoto ,·an de lever v1111 gevul V, wri:ruot ini: l lO maal. Haematoxyline
Posine. 

Wil l t•k,·urig gelo..a l i"1·1·rd1· band \ al l  l , i 1 1 1hH·1· fsel, \\ aarn1 i nf il tratie \ an k leine ronde 
< 'ellen, uieuw, ormin� ,an  vaten en Pt·11iµe "i.ralga1 1gwoekPringPn

°
. Hier rn <laai 

verspreid l iggPn re"ten van leverl'ellt>n. 

het  ware verkleind worden <loor het optreden van zeer fijne, l icht  gegolfde 
vezels, welke dan tegen <le levercel len aan gelegen zijn.  Somtijds l iggen te
midden van <leze vezels enkele endotheelcellen, doch meestentijds ontbreken 
ze. Deze vezelvonn i ng kan van dien aard zijn, <lal a l le  h loed verdwenen is  en 
a l leen e,•n vezelige, d raderige massa lusschen <le le vercellen wordt gevonden, 
waarin dan enkele erythroeytenresten en verder eenige kleine ron<le cellen, 
of enkele gezwol len resten van endotheelcell en \\ orden aangetroffen. In  deze 
gebieden l iggen de levercellen meestal a fzonderlijk en ver uil elkaar en zij 
zijn somtijds nog a ls  rose. hoekige schimmen met of zonder kern te zien. 
Een enkele maal worden eenige spoelvormige, hinclweefselaehtige cellen in 
deze vezelrijke gebieden gevonden, 

Bovengenoemde gebieden van vezelvonning en uiteenwijking van a tro
phische levercellen komen vrij ta lrijk voor. Zij w isselen in uitgebreidheid, in 
vorm en in  plaats. Meestentijds gedragen zij zich als l ange banden, nu eens 
midden in een eilandje loopen<l, clan weer als een smalle strook tusschen 
twee eilandjes. Soms ook vormen zij een aansluiting met <le espaces-portes 
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Afb. /0. 1\1icrophoto van de lever van geval V, vergrooting 140 maal. Haematoxyline 
eosine. 

Onregelmatige bindweefselhaarden in het leverparenchym ;  ten deele neemt d i t  
bindweefsel zijn uitgang van het  periportale bindweefsel, ten deele woekert het intra· 
lobulair. 

of met de venae centrales. Over het a lgemeen kan men zeggen, des te uit
gebreider de gebieden zijn, des te geringer het aantal nog aanwezige lever
cellen is en des te grooter het aantal vezels en spoelvormige, bindweefsel
achtige cellen. Ook treden in de grootere gebieden meer zgn. galgang
woekeringen op en vindt men eigenaardige, ronde hiaten, welke aan den 
kant omgeven zijn door kleine, platte cellen, terwijl in het centrum duidelijk 
bloed l igt. Ze doen denken aan nieuwgevormde capi llairen. 

In de onregelmatig verloopende bindweefselbanden vindt men, zooals 
reeds beschreven is, een duidelijke doch wisselende infi ltratie van kleine, 
donkere, ronde cellen, enkele vaatjes met roode bloedlichaampjes, enkele zgn. 
galgangwoekeringen en nog enkele zeer verspreid l iggende l osliggende lever
cellen of resten van levercelbalkjes. Deze bindweefselbanden kunnen aan
sluiting bij elkaar vinden en dientengevol ge den bouw van de lever sterk 
wijzigen. 

Nu eens wordt een driehoekig, peripheer gedeelte van een eilandje als 
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het ware afgesnoerd, dan weer krijgt de bindweefselvorming een annulair 
karakter, waarbij de ring of gesloten, M gedeeltelijk open blijft. De vena 
centralis kan soms geheel peripheer komen te liggen. Ook treedt wel een 
bindweefselverbinding op tusschen een willekeurig gedrel t r  van ePn eilandj� 
met een driehoekje van Kiernan. Zie afb. 9 en 10. 

Vooral opvallend is  het, dat deze bindweefselvorming rn ook de vorminl! 
der reeds beschreven vezelige gedeelten , haardsgewijs plaats vindt. Men 
vindt heele gedeelten, ,� a a r  zeer w einig van nieuwe vorming van bind
weefsel te bespeuren is.  Ook de fijnue afwijkingen in den vorm van lever · 
celdissocia tie en vezelvorming, ontbreken hier.  Aan den eenen kant dus 
ontwijfelbaar een bindweefseltoeneming, tem ijl anderzijds géén a fwijkingen 
worden gevonden. 

De espaces-portes zijn in de gebieden van bindweefseltoeneming verhre•d. 
Zij vinden veelal aansluiting bij de beschreven bindweefselstra ten. Men vindt 
er plaatselijk � isselende infiltra ten in, bestaande u i t  ronde cellen en verder 
galgangwoekeringen en nieuw gevormde, duidelijk met bloed gevulde vaa t
jes. De portale vaten zijn weinig of niet verbreed. 

Samenvattend kan men zeggen. dat er een ui tgebreide, zeer onregelmatige 
bindweefseltoeneming optreedt, welke soms schijnt uit te gaan van een drie
hoekje van Kieroan, doch meestentijds geheel zelfstandig is. 

In de met S o e d a n II I  gekleurde coupes wordt ern geringe, meestal 
centrale, grof-druppelige vervetting geconstateerd. 

De kleuring volgens V a n  G i e  s o n  loont aan, dat de venae centrales 
licht verwijd zijn. Sommige hebben een duidelijk verdikten wand. In de ge
bieden, waar in de h a e m a t o x y I i n e-e o s i n e-praep araten vezelvorming 
en dissociatie der a trophische levercellen optreedt, zijn vele fijne roode 
vezels te zien. Tusschen den wand der capi l la iren en de levercellen ziet men 
op tal  van plaatsen zeer fijn gebouwde, rose vezeltjes loopen. Zij omspinnen 
als het ware de levercellen. De structuur der capillairen kan geheel ver
dwenen zijn ;  men vindt d a n  een bundel gegolfde roode vezeltjes tusschen de 
levercellen. 

Met behulp  van B i e  I s  c h o  w s k y-praeparaten ziet men , dat enkele cen
t rale venen licht uitgezet zijn. Meestal o ntbreekt een toeneming van reti
culine in den wand. Vezeltoeneming in het centrum der eilandjes komt niet 
, oor. De tralievezels zijn over het a lgemeen korrelig en dun. Van een aan
zienlijke bindweefseltoeneming, beschreven in de h a 1• m a t o x y I i n e
e o s  i n e-praeparaten, is hier geen sprake. 

Samenvatting: Deze vrouw v:111 38 jaar, sinds een half jaar lijdcnd1· 
aan ernstige ziekte van Basedow, sterft in coma. 

De lever weegt 1135 gram. De kleur is roodbruin. De venae centrales 
zijn niet met het bloote oog te zien. 

Microscopisch blijkt onder de kapsel een strook bindweefsel aan-
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wezig te zijn, waarin lymphocytaire infiltraten worden gevonden. Ook 
meer naar binnen worden gebieden aangetroffen met onregelmatige 
bindweefseltoeneminc_;. Deze toeneming is niet diffum. doch meer 
locaal. Soms is zij gebonden aan de venae centrales of aan de espaces
portes, maar vaak loopt zij geheel willekeurig in een of meer eilandjes. 
De bouw van de lever wordt clan geheel gewijzigd. Gedeelten der 
eilandjes worden door bindweefselstrooken als het ware afgesnoerd. 
Ook is de balkjesstructuur op verschillende plaatsen gewijzigd; de 
levercellen liggen afzonderlijk en ver uit elkaar en worden gescheiden 
door een vezelige tusschenstof. In het bindweefsel vindt men, evenals 
in de soms verhrecde espaces-portes, wisselende celinfil traten, eenige 
nieuwgevormde vaten en enkele zgn. galgangwoekeringen. In de ge
spaard gebleven gebieden zijn de levercellen en halkjes licht atro
phisch. Veelal is. zoowel in de centrale als in de periphere gedeelten 
,Ier eilandjes, een fijndruppelige ontaarding van het protoplasma aan
wezig en zijn de kernen van ongelijke grootte. De tusschen de lever
cellen liggende capillairen zijn iets te wijd en bevatten vaak kleine 
ronde cellen. De kernen der endotheelcellen zijn vaak in karyorrhexis. 
Meestentijds zijn de wandcellen niet van de levercellen afgelicht, doch 
somtijds worden de capillaire ruimten van Disse verkleind door het 
optreden van vezels, temidden waarvan endotheelcellen gelegen zijn. 
In de Van Gieson-praeparaten kleuren zich deze vezelt jes duidelijk 

rood. 

GEVA L V I. (S. 2838) . 

De ziektegeschiedenis van deze patiënte is helaas verloren gegaan. Aan 
het korte u i t treksel. dat  aan het Sf'ctieverslag  is toegevoegd. ontleenen wij 
het volgende. 

K l i n i s c h  <' g <' g e  v e 11 s. Deze 50-jarige vrou" lijdt sinds ongeveer 
20 jaar  aan de ziekte van Basedow. In 1911 w erd zij gedurende een half  jaar  
in de Medi  che kliniek verpleegd. De diagnose luidde toen : Morbus Base
dowii. Ze -is toen naar de Heelkundige Kliniek overgebracht. waar een ge
deelte van de sch ildklier is verwijderd. 

In  1925 werd zij weer op de Medische a fdeeling opgenomen. Zij had een 
onregelmatigen pols;  het hart was vergroot naar l inks, terwijl er een systo
l isch geruisch aan a l le ostia te hooren was. Bovendien bestond boezem
fibrilleeren. In 1929 werd patirnte opnieuw opgenomen. Zij was voortdurt>nd 
benauwd en had een vergroot hart en oedemen. 
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Na eenigen t ijd thuis t e  zijn verpleegd, wordt zij in Augustus 1931 weder in 
het ziekenhuis opgenomen. Patiënte heeft aanvallen van henauwdheid, w elke 
met angst gepaard gaan. Het hart is thans vergroot naar rechts. In de urine 
bevindt zich eiwit, en tevens worden er leucocyten en erythrocyten in aan
getroffen. De reactie op urobiline is sterk positief. De laatste opname vindt 
acht dagen voor haar dood plaats. Zij heeft nu gigantische oedemen en een 
arhythmia perpetua. 

P a t h o l o g i .� c h-r1 n a t o m i s c h o n d e r z o r> /r . Bi.i de sectie op 
22.11.'32 worden de volgende afwijkingen vastgestel d :  

S truma diffusa parenchymatosa Basedowiana.  
Hypertrophia m. cordis levior. 
Sclerosis ar leriae aortac Pt arteriae pulmonalis. 
Pneumoniae lobulares !obi inferioris pulmonum amborum. 
Pneumonia lobulares ) obi inferioris pulmonum amborum. 
Pleuritis fibrinosa sinistra localis. 
Hydronephrosis renis sinistri e causa ignota. 
Haemorrhagiae ventriculi mucosae. 
Cysti tis chronica. 
Lijk van een regelmatig-gehouwde vrouw .  Er zijn lichte oedemen aan dl' 

beenen. Aan dl' binnenzijde van den rechter enkel bevindt zich een ulcus 
cruris en aan den linker voet een l i tteeken van een genezen zweer met sterk" 
pigmentatie. 

Het hart is vergroot en  weegt 415 gram. De punt is stomp en wordt door 
de beide kamers gevormd. De hartspier is flink samengetrokken. De linker 
en rechter voorkamer-kameropening is resp. doorgankelijk voor twee en drie 
vingers. Alle kleppen zijn gaaf. In den rechter boezem toont het endocard 
Penige vlakke bloedinkjes. De hartooren zijn beide bijzonder wijd, terwijl ook 
beide boezems vrij sterk verwijd zijn. De kamers zijn niet uitgezet. De spier 
Yan de l inker kamer meet 13 mm, van de rechter 4 mm ; de dikte van den 
linker boezemwand bedraagt 2 mm. De kleur van de hartspier is bleekbruin. 
Het myocard toont macroscopisch geen bindweefselhaardjes. De kransslag
aderen zijn wijd, maar de wand is niet verdikt. Bij microscopisch onderzoek 
blijkt, dat  de kernen ongelijk zijn van grootte en dat de dwarse streping zeer 
onduidelijk is. Tusschen de spiervezels wordt oud en jong bindweefsel aan
getroffen. 

De l inker kwab van de schild/dier is vrij sterk vergroot ; de rechter kwab 
was jaren geleden operatief verwijderd. Op doorsnede ziet men in het com
pacte geelbruine schildklierweefsel geen colloïd. In het histologische beeld 
vindt men kleine en groote follikels, met colloïd gevuld, waarvan de wand 
soms duidelijk papillaire woekeringen toont.  Daarnaast treft men vele kleine 
foll ikels aan zonder colloïcl .  Hier en daar ziet men haar.ljes van l ymphoid 
weefsel. 

De lever is veel kleiner dan normaal en weegt 850 gram. Het oppervlak 
toont een hobbelige tot korrelige structuur. De uitpuilende gedeelten zijn 
geel, de ingezonken plekken blauwrood. De samenstelling van het lever
weefsel is zeer vast, de breekbaarheid is gering. Op doorsnede is de teekening 
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Afb. ll .  l\ l icrophoto van de lever \ an geval VI, verf!rooting 1 15  maal. Haematoxyline· 
eosine. 

Zeer sterke toeneming v an hin<lweef�el, waarin "galgang\1oekeringen", nieuw
irevormde haanuten en infiltraten van kleine donkergekleurde cellen. Omsnoering van 
pseudo-lobuli en van re•tt>n '1\11 lernrkwahjes. De gelijkenis met het beeld van een 
annulaire cirrhose is treffend. 

duidelijk. De kleur is geelbruin. MPn ziet duidelijk grauwe bindweefsel
h anden. Vaten en galgangcn toonen geen met het bloote oog zichtbare af
wijkingen. 

In histologische coupe . gekleurd met h a e m a t o x y I i n e-e o s  i n e 
b l ijkt het  volgende. De kap el is l icht gegol fd. Onder de kapsel vindt men 
een strook cel rijk en vaatrijk bindweefsel, dat met a l lerlei uitloopers naar 
binnen dringt en dat hier en daar losse levercellen of levercelbalkjes omsluit.  
In dit  bindweefsel vindt men, naast vele kleine. donkere, ronde cellen, veel 
n ieuwgevormde vaten. eenige zgn. galgangwoekeringen en verspreid-liggende 
resten van levercellen. De levercel len zijn meestal klein ; in  het protoplasma 
bevinden zich fijne vetdruppeltjes en de kernen kleuren zich slecht. 

Het bindweefsel dringt uit het onder de kapsel gelegen gedeelte naar 
h innen en omsluit  dan niet s lechts enkele verspreid liggende cellen of balkjes, 
doch tevens geheele levercilandjes of gedeelten daarvan. Vele centra: · 
venen zijn niet uitgezet en toonen geen hindweefseltoeneming in den wand. 
Soms zijn zij door het  elders in de eilandjes gevormde bindweefsel geheel 
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,l/1,. 12. Microphoto rnn de lever van ge,·al VI, vergrootinir 10 maal. Van Gieson 
kleurinJ!. 

011regcl111atigc toeneming van l,indwrl'f�cl. 1 lel l,celd lijkt op c•·n annulain· , ·ir
' hose (Laënnec). 

p eripheer gelegen. Nu en dan ziet men ook wel eilandjes, welke rondom door 
bindweefsel wonlen omgeven. Zie a fb. ll .  

De  l evercel len in de nog  behouden eilandjes toonen veela l  groote blazen, 
welke zich met S o e d a n 111 rood kleuren, terwijl de cellen bovendien klein 
zijn en vaak s lecht gek leu rde kernen bezitten.  Vooral in  de centrale gedeel
ten der eilandjes zijn deze verschijuselen s terk uitgesproken. De structuur 
i n  ba lkjes is  meestentijds opgeheven ; het o nderling vl'rhanil der ce l len is 
vaak verbroken. Tusschen de levercellen l igt  vaak een ,, olkige stof, waarin 
men hier Pn daar enkele eryth rocyten en eenige i;énkernige cellen aantreft. 
In de peripherie der ei landjes is de s t ructuur meestal  minder onduidelijk. 
Doch ook hier zijn de levercellen k lein en afgesnoerd en liggen zij vaak 
op eenigen afstand van elkaar. Tusschen de cellen vind t  meu dan een 
vezel ige, draderige massa, ,, aarin .-nkele c«al lPn met plu tie,  wors tvormige en 
ook wel  spoelvormige kernen l iggen. Deze vezelige "tusschenstof" kan vaak 
ongemerkt overgaan in het nabij gelegen bindweefsel. De espaces-portes zijn. 
indien aansluiting opt reedt met het nieuwgevormde hin1h, eefsel, aanzienl ijk 
verbreed. Buitengewoon t refftn:1 is , dat de bovenbeschreven toeneming van 



65 

Af/,. /3. J\ l i ,-rophoto van de l ever van geval VI, vergrooting 150 maal. Ela�tine kleu
ring volgens Weigert. 

Sterke toeneming van elastische vezels (elastose) in het p,ewoekerde suhcapsulairc 
bindweefsel. 

Lindw eefsel niet overal in gelijke mate voorkomt, doch in het ééne lever· 
gedeelte veel duidelijker clan  in  het andere. In de driehoekjes van Kiernan 
komen. evenals in  het nieuwgevormde bindweefsel. vele donkere ronde cellen 
en nieuwgevormde bloedvaatjes voor. Ook worden zgn. galgangwoekeringen 
of losliggende levercellen of  levercelresten gevonden. 

In de volgens V a  n G i e s  o n gekleurde coupes blijkt, dat de kapsel licht 
gegolfd is. Zie a fb. 12. Het subcapsulaire bindweefsel i s  rood gekleurd en men 
ziet daarvan uit roocle strepen en banden in  het dieper gelegen leverweefsel 
binnendringen. Om de venae centrales vindt men slechts hier en daar een 
lichte toeneming van bindweefsel in den wand. 

Met behulp van de e I a s t i n e-kleuring blijkt vooral in  het suhcapsulaire 
bindweefsel een aanzienlijke toeneming van elastische vezels te bestaan. Zie 
a fb .  13.  

5 
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I n  de volgens B i e  I s c h o w s k y gekleurde coupes vindt men vele nor
male centrale venen; slechts enkele zijn te wijd en  toonen vermeerdering van 
reticulaire vezels in den w and. De toeneming van hindweefsel is elders 
enorm, doch ook h ier hl ijkt w eer. dat deze plaa tselijk zeer verschillend is in 
hoeveelheid. Het bindweefsel vormt hreede vezelrijke handen, welke geheel 
willekeurig door het  l everweefsel heen loopen. Nergens \\ ordt een circulairr 
toeneming van bindweefsel om de  centrale venen gevonden. I n  de gebieden. 
arm aan bindweefsel, wordt weinig of  in het geheel geen reticuline gevon
den. De t ralievezels schijnen hier verdwenen te  zijn. 

Samen 1•atting: Reeds 20 jaar geleden is bij deze 50- jarige vrouw de 
ziekt<' van Basedow vastgesteld en een gedeelte van de schildklier heel
kundig verwijderd. Daarna blijft haar toestand gernimen tijd hcvrecli
gend, maar sinds de laatste 6 jaren voor haar dood heeft zij ernstigP 
klachten, waarvoor zij een paar malen met groote tusschenpoozen in 
1lc kliniPk is opgenomen. Den laatsten tijd lijdt ze aan heftige hc
nanwdheicl met pulsus irregularis perpetue en gigantische oedemen. 

DP lever is klein, weegt 850 gram. Het oppervlak is fijnkorrelig. Bij 
microscopisch onderzoek hlijkt de kapsel licht gegolfd te zijn. In clP 
:mhcapsnlairc gedeelten van de lever bevindt zich een cel- en vaatrijk 
hinclwecfsel, waarin hier en daar eenigc resten van levercellen of 
IPvercelbalkjes gelegen zijn en dat van hieruit in het dieper gelegen 
lcverwpcfsel binnendringt en dan niet alleen groepjes van cellen of 
losliggende cellen, doch ook gedeelten van eiland jes omringt. De lcver
teckening is ernstig gestoord. De licht verwijde centralP venen liggen 
soms geheel pcripheer en vaak ontbreken zij geheel. De lcvcrct>ll,•n 
toonen zoowcl in de suhcapsulaire gehicclcn als in de clicpcrP gedeelten 
sterke vettige ontaarding, terwijl zij meestal klein zijn en slecht<' kern
kleuring bezitten. Tusschen de cellen is de structuur der capillairen 
bijna geheel verdwenen; er wordt hier een wolkige vezelig<' tusschen
stof gevonden, waarin cellen met worstvormigc <'Il spoelvormigc ker
nen voorkomen, vooral op die plaatsen waar aansluiting verkregen 
wordt met het nieuwgevormde hindwccfs<'l. Dit hinclwcefsel gedraagt 
zich in de diepere levergehieden juist als in de subcapsulair<' lagen. 
Nn eens treedt het op als verhreeding der espaces-portes, dan weer 
doordringt het de eilandjes in willekeurige fijne vezelbundels of omvat 
afgesnoerde gedeelten van levereiland jcs of ook wel soms geheel<' 
eilandjes. In dit bindweefsel vindt men, evenals in de driehoekjes van 
Kiernan, vele donkere rondP cellen, nienwgevormdf' hJopdvaat jes en 
Pen matige hoeveelheid zgn. galgangwockeringcn, 
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GEVAL VII. (S. 2853) . 

K I  i n  i s  c h e g P g  P v e n .�. Deze 45-jarige vrouw wordt i n  zeer ernsti
gen toestand opgenomen. Ze heeft een ernstige decompensatio cordis. Op cle 
plaats van cle hartsclemping is overal een systol ische souffle te hooren. Er 
bestaat "flimmern". Over het geheelc lichaam zijn sterke oedemen aanwezig. 
R echts voor staat  cle long-levergrens zeer hoog. Rechts achter is een demping 
aanwezig, vermoedelijk door vochtophooping. 
De schildk lier is sterk vergroot. Ook zijn cluiclelijke pulsaties aan den hals 
te zien, die samenvallen met den zeer frequenten hartslag ( 196) . Er is een 
s terk pols-deficit (hartpunt : 196. pols :  ongeveer 100) .  Patiënte wordt be
handeld met de kuur van K a  r e 1 1  en met ouahaïne, coramine, coffeïne, 
chloretum ammonicum en salyrgan. Zij u rineert den 3clen dag na opname 
4 liter. Den 4den dag loost zij 7 l iter urine. Thans zijn echter rechts achter 
rhonchi te hooren en begint de temperatuur op te loop en tot  39° . In den 
daaraan volgenden nacht overlijdt patiënte plotseling. 

P a t h o / o g i s  c h-a n "  t o m i .� c h o n il e r z o e Ic . Als belangrijkste af-
wijkingen worden in het sectieverslag vermei cl :  

Struma rl iffusa parenchymatosa Basedowiana. 
Hypertrophia ventriculi clextri m .  corclis. 
Hyperaemia lienis et  renum. 
Degeneratio adiposa hepatis. 
Pneumoniae l obularcs !obi inf. et meel. pulmonis dextri. 
Pleuritis fihrosina dextra. 
Oedema, ascites. hydrothorax bilateralis. 
Hydropericardium. 
Mastitis  chronica cystica sinistra. 
Pericarditis chronica fibroplastica localis. 
E rn meer uitvoerig verslag van de a fwijkingen in hart, longen, l ever en 

schildklirr Iaat ik h ier  volgen. 
Lijk van een matig-lange, asthenisch-gebouwde vrouw, in slechten voe

dingstoestand. Er brstaat geen icterus;  het gela a t  is licht cyanotisch. Aan 
heide onderbeenen en aan het sacrum is oedeem aanwezig. Het hartezakje, 
dat 50 c.m." hrlder vocht bevat. wordt deels door de longen bedekt. De 
hinnenvlakte is glad en glanzend. 

Het hllrt is  iets grooter clan de vuist en weegt 340 gram. De punt is scherp 
en wordt voornamelijk door de l inker kamer gevormd. De hartspier is  vrij 
goed samengetrokken. rechts heter clan l inks. De valvula mitralis is voor 
t wee vingers. cle tricuspiclalis voor drie vingers cloorgankrlijk. De mitralis 
toont aan df•n sluitingsrancl enkele plaa tselijke verdikkingen. De  kamers zijn 
niet uitgezet. wèl cle boezems ;  cle rechter iets meer clan de linker. De hart
spier. welke niet hypertrophisch is, toont lichte troebele zwelling. 

In de rrchter pleuraholte hcvinclt zich anderhalve l i ter l ich t  t roebel, in  cle 
l inker 500 c.m." helder vocht. De pleura van de onderkwab der rechter long 
is met fibrine bedekt. In de onderkwah van cle l inker long en in de m idden-
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en onderkwab der rechter bevinden zich vaste, op doorsnede doffe haarden , 
waaruit bij druk troebel vocht te voorschijn komt. 

De schildlrlier is sterk vergroot. Op het  sneevlak toont het  vaste, bruin
gele weefsel nergens knobbels. Bij h istologisch onderzoek ziet men het beeld 
dat kenmerkend is bij de ziekte van Basedow. Vele follikels zijn weliswaar 
met colloïcl gevuld, a ndere daarentegen zijn l eeg of hevat len een opvallend 
licht gekleurden inhoud. Het epitheel der follikels is voor een groot gedeelte 
hoog cylindrisch en l igt  hier en daa r  in plooien. In het s troma tusschen de 
fol l ikels vindt men lymphocytaire infiltraten. 

De lever reikt in  cle mecliaanli,in 13 c.m. onder het caudale einde van het 
corpus sterni en in de rechter mamillairlijn 4 c.m. onder den ribbeboog. 

De lever is kleiner clan normaal ,  het gewicht heclraagt 1265 gram. De 
randen zijn stomp. De oppervlakte is heel licht korrelig. De consistentie is 
vast. Op cle sneevlakte toonen cle randgchieclen verschijnselen van stuwing, 
terwijl cle teekening in het  centrum hier en daar  onduiclelijk is. 

Histologische coupes, gekleurd met h a e m a t o x y I i n e-e o s i n e too
nen cle volgende afwijkingen. De kapsel is licht gegolfd. Onmiclclellijk onder 
cle kapsel ligt een smalle strook leverweefst:l, w a a rvan cle cellen atrophisch 
en geclissocieercl zijn. Tusschen de vaak grillig gevormde en schijnbaar uitge
holde cellen bevinden zich veelal wijde ruimten .  welke gevuld zijn met hlo!'rl 
en enkele kleine ronde cellen. Deze rui111 t<'n vorm,•n hier 1•11 1l.1ar een ov<'r· 
gang naar draderige, vezelrijke gebieden, waarin dan al lerlei cellen worcl1•11 
aangetroffen. Zoo zien we er geïsoleeril l iggende levercellen of groepjes van 
levercellen, welke omgeven zijn cloor rose gekleurde vezels. Ook worden zgn. 
galgangwoekeringen aangetroffen en lredl'll. naast  enkele kleine, donkere 
ronde cellen min of meer cluiclelijk spoelvormige, binclweefselachtig<' 
cellen op. 

In de dieper gelegen subcapsulaire gebieden  worden vooral u itgebreide. 
bloedrijke l acunes gezien. Hier en daar l iggen clan  nog enkele levercellen te 
miclclen van de erythrocyten. Somtijds verloopen enkele vezels i n  deze ge
bieden en omgeven dan de levercelresten. I n  die gedeel ten, waarin geen 
bloedlacunes, maar a lléén verwijde, sterk gevulde capillairen voorkomen, zijn 
de vezels tusschen den wand van deze en de l ,wercellen gelegen. Te miclclen 
van de vezels zien we dan l icht-gezwollen, doch overigens normale endotheel
cellen. Soms zijn de capilla iren als zoodanig niet meer herkenbaar en worden 
de l evercellen gescheiden door een wolkige. vezelige massa. In deze massa 
bevinden zich enkele kleine, ronde cellen en enclotheelcellen. Er bestaat  een 
geleidelijke overgang van deze massa to t  cle reeds boven beschreven, meer 
op bindweefsel gelijkende substantie. Meestentijds wordt nu een verbinding 
gevormd tusschen deze op bindweefsel gelijkende massa met de vrijwel overal 
aanwezige binclweefselrijke rspaces-portes. DezP kunnen als hreecle strooken 
het subcapsulaire gebied cloorclringen. Ook bevatten zij resten van levercellen 
of groepjes van levercellen. Voorts komen eenige nieuwgevormde galgangen 
en bloedvaten voor. Infilt raten van ronde cellen zijn in zeer beperkte hoe
veelheid aanwezig. In vele gevallen neemt de periportale bindweefselvorming 
een beginnend of duidelijker annulair karakter a a n. De Cl'ntrale venen zijn, 
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voor zoover zij te onderscheiden zijn. subcapsulair iets te wijd en somtijds 
zijn de wanden iets verdikt. Verbindingen tusschen hen en de driehoekjes 
van Kiernan zien we ui terst zelden. 

Meer in de diepte van het leverweefsel zijn de centrale venen hier en daar 
d uidelijk te wijd en soms is ook de wand licht verdikt. Vele venen zijn echter 
niet verwijd en hebben ook geen bindweefseltoeneming in  den wand. Vooral 
in  de centrale gedeelten der eilandjes zijn de levercellen klein en gril lig van 
vorm. Zij liggen op eenigen a fstand van elkander. Meestal is het protoplasma 
gekorreld en ontbreekt de kernkleuring of is de kern ernstig gedegenereerd : 
schuimig, vacuolair, pycnotisch, enz. Deze necrotische of bijna-necrotische 
cellen liggen te midden van vele roode bloedlichaampjes. De structuur van 
de  capillairen is hier moeilijk herkenbaar. Ook in de periphere gedeelten der 
eilandjes zijn de capillairen wijd en met bloed gevuld of vervangen door 
groote. bloedrijke lacunes. Temidden hiervan drijven als het ware enkele 
regressieve levercellen. Vaak echter bevindt zich. in de peripherie der eiland
jes, geen bloed tusschen de levercel len, doch een lichtrose, wolkach tige, 
soms fijn-draderige massa. Deze massa, te midden waarvan enkele cellen met 
p latte, worstvormige kernen gelegen zijn. vindt veelal aansluiting bij de 
verbreede driehoekjrs van Kiernan en gaat dan vaak in duidelijke bindweef
selstructuur over. In de espaces-portes vinden we eenige woekering van 
galgangen en een matige infi lt ratie met kleine, donkere ronde cellen. Zooals 
reeds gezegd is, dringt het periportale bindweefsel met meer of minder fijne 
ui tloopers de  eilandjes binnen en vormt dan groote of  kleine groepjes van 
kleine levercellen. Somtijds bereiken deze uitloopers de centrale venen, doch 
dit is zeer zelden het geval. 

In de coupes, gekleurd met S o e d a II III, is een fijne tot grofdruppeligc 
vervetting te  zien. welke zoowel centraal als periphcer in de eilandjes op
treedt. Bij kleuring volgens V a  n G i c s o n blijkt de kapsel licht gegolfd 
te  zijn. Zoowel subcapsulair als meer in de diepte zijn fijne roode vezeltjes 
te  zien, die de a trophische levercellen omgeven. Veela l  volgen deze vezeltjes 
het verloop der u itgezette capillairen, doch ook in die gebieden. waarin deze 
niet verwijd zijn, bevinden zich fijne vezeltjes tusschen de levercellen. 

De centrale venen zijn door het geheele pracparaa t heen weinig of niet 
verwijd. Bovendien vertoonen zij slechts op enkele plaa tsen een geringe of  
matige toeneming van bindweefsel in den wand.  Daarentegen zijn de espaces
p ortes duidelijk verbreed en dringen er  van deze gebieden uit grove of meer 
fijnere uitloopers de eilandjes binnen. Hier en daar neemt de bindweefsel
toeneming annulaire vormen aan. 

Met de e I a  s t i n  e kleuring wordt een geringe toeneming van elastischP 
vezels gevonden in de espaces-portes. Ook is in enkele centrale venen eenige 
toeneming van elastische vezels in den wand te zien. Van een sterke elastose 
is echter geen sprake. 

Samenvatting. Een 45-jarige vrouw, lijdende aan m. Basedowii cu 
ernstige decompensatio cordis, overlijdt, na eenige <lagen in <le interne 
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kliniek te zijn verpleegd. omler lle V(·rsehijnsclen van ,.-en hroncho
pneumonie, rechts-achter onder. Bij seelie vinclt men verschijnselen 
van langdurige stuwing hyperae111ie van milt en meren, oedemen. 
ascites, hydrothorax, hydropericanl !'Il een struma met verschijnse
len van m. Base<lowii. De rechter kamer van het hart is hypertrophisch. 
In de on<lerkwah van de linker long en in de midden- en onderkwah van 
de rechter long zijn pneumonische l iaarden aanwezig. 

De lever is klein en weegt 1265 gram. De oppervlakte is heel licht 
korrelig. De randen zijn stomp. Op hel snePvlak zij11 aan de randen 
stuwingsteekenen Le zien: naar het midden toe lwvilllle11 zich grnol(' 
gebieden, welke gezwollen en gedegenereenl zij11. 

Bij microscopisch onderzoek hlijkt de kapsel licht  gegolfd te zijn. 
Onmiclclellijk onder (le kapsel hevindrn zich hlordlacnnes met no:; 
sleehls enkele atrophischc levercellen of levercelreslen. In llie ge
deelten, waar de hloedruimten onthreken e11 slechts verwijde capil
lairen aanwezig zijn, bevinden zich fijne vpzrls om de levercellen. Z elfs 
kan de structuur der levercellen gelu·cl V(·nlwenen en vervangl'n zij11 
door wolkige, draderige massa, waarin, naasL kleine rolllle cellen. ook 
cellen met min of meer worstvor111ig1· k1•n1cn voorkomen. V(•clal sluit 
deze massa aan bij het vcrhree,lc pcriporlalc hindwccfsel. 

In de diepere lagen blijken cle centrale venen iets verwijd rn clc 
wanden somtijds iets verdikt te zijn. In tle cenlra cler eiland jes zijn dl' 
levercellen geheel of ge1lecltelijk nccrolisch. Ook komt hier soms 
plaatselijke hypcraemic voor, die nu en clan tot tit' pcripherie der 
eilandjes reikt. In deze peripherc gedeelten vinden wc 1lczclfcle wol
kig!' massa tusschen de levcrccllcn, als wc reccls in de suhcapsnlain· 
gebieden hcschrevcn. Hel bindweefsel van de espaces-portcs is llnidelijk 
vcrhrcc(l. Het dringt de eilallll jcs hinnc11 en omvat groote of kleine 
groepjes van atrophiscl1e lrvt'rccllcn. In dit pcriportale hintlwecfscl 
vindt men cenige galgangwoekcring en infil traten van kleine 1·01ul(• 
cellen. 

Met de kleuring volgens Van Gieson wonlcn vele fijne, rood!' vezel
tjes om cle atrophische leverct>lleu gezien. 

G EVA L VI I I  (S. 2973). 

A 11 (l 111 n e .� e. Deze 51-jarige vrou\\ klaagt s inds ongeveer 6 jaar over 
gejaagdheid en hartkloppingen. Sinds dien tijd is zij sterk vermagerd en 
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zweet ze veel. Ze heeft last van hartkloppingen. zoowel bij inspanning als  
bij rust .  S inds den vorigen zomer heeft  ze clikke enkels. ' s  Nachts  moet 
patiënte enkele keeren urineercn. Eenige maanden geleden is zij erg be
nauwd ge\\'eest en heeft zij bronchitis gehad. Ook heeft ze toen erg geel 
gezien en veel last van jeuk gehad ; cle urine was toen donkerbruin. Thans 
heeft ze veel last van cl iarrhee : cle ontlast ing is vaak stopverfachtig. De 
u rine is nu  ook nog erg bruin. 

K l i n  i s  c /z ,, g e  g ,, ,, e 11 , .  Bij onclerzoek vindt men een magere ner
veuze vrouw.  Haar hoofclhaar is clun geplant ;  de pubes zijn w einig, de oksels 
helemaal niet behaard. De huicl is warm ,·1 1 vochtig. Ze heeft een cachectische 
h uidskleur. Aan de onderbeenen bestaat oedeem. De sclerae zijn licht geel 
gekleurd. De hartslag is 84; cle pols Î G  goecl gevuld. weinig gespannen, i n 
aequaal en i rregula ir ;  beiderzijcls synchroon en symmetrisch. De arteriac  
brachiales hebben een ie ts  verharden wancl en  loopen gesiingerd. De bloeds
druk bedraagt 160/55. Er bestaat l ichte exoph thalmus beiderzijds en l ichte 
!'011vergentiez" akte.  Andere oogsymptomen, welke op de ziekte van Base
dow wijzen. ontbreken. De schildklier is duidelijk vergroot. .. Schwirren" en 
vaatgeruischen zijn aanwezig. 

Het hart is  naar rechts en links vergroot. De ictus is sterk verbreed . 
heffend en reikt twee vingerbreedten buiten de medioclaviculairlijn. BoveJJ 
al le  ostia zijn systolische souffles te hooren. De geruischen w o rclen hij inspan 
ning niet erger. 

ln de longen zijn bronchit isclie geruischen waarneembaar. De lever is even 
p alpabel ; de mil t  is niet te voelen. De urine bevat eiwi t en veel urobiline. I n  
h e t  sediment zijn erythrocyten e n  leucocytcn aanwezig. De grondstofwisseling 
bedraagt 78 % +. 

Na rust en jodiumbehandeling nemen de oedemen af en " ordt patiënte 
veel rustiger. terwijl de grondstofwisseling tot 50 % + daalt .  De schildklier 
wordt vaster van consistentie. Pat iër,te overlijdt één dag na een gedeel telijke 
schildklicrresectie onder verschijnselen van longstuwing Pil shock. 

P II t /z o  l o g  i s  c h-11 n a t  o 111 i s  c /z o n  cl e r =  o e 1.-. Na sect ie worden 
als  belangrijkste gegevens vermeld : 

Status post s trumectomiam. 
Struma diffusa colloides. 
Degeneratio p arenchymatosa myocardii. 
Hypertrophia m. cordis excentrica lcvis. 
Lijk van een voor haar leeftijd oud u itziende vrouw. met geringe oedemen 

aan de beenen en heel l ichte geelzucht in het gelaat en aan de sclerae. De 
oogbollen zijn ingezonken. 

Het hart i s  grooter dan de vuist en weegt 325 gram. De punt is stomp en 
wordt door beide kamers gevormd. Alle kleppen zijn gaaf. De hartooreu zijn 
leeg. De hartsholten zijn alle een w einig gedilateerd. vooral de boezems. De  
d ikte  van  den  spierwand is l inks 12 mm, rechts 3-4 mm. Op doorsnede is de  
kleU1· van  de hartspier grauwrood en troebel. het weefsel 1 s  vrij murw. De  
k ransslagaderen toonen geen afo ijki ngen. 

De rechterhelft van de sclrildlr/ier blijkt door den chirurg verwijderd t e  
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zijn. De linkerhelft en d e  middenkwab zijn grooter dan normaal .  Het opper
vlak is plaatselijk l icht hobbelig. De consistentie is vast. gelijkmatig. Op door
snede zijn de blaasjes mrt  hel  bloote oog duide!ijk zichtbaar; ze zijn gevuld 
met colloïd. B ij m icroscopisch onderzoek t oont het schildklierweefsel niet 
duidelijk de veranderingen. welke voor de ziekte van Basedow kenmerkend 
zijn. De follikels zijn zeer w isselend van grootte en bevatten veela l  eosino
phiel, soms ook meer basophiel colloïd. Het epitheel i s  niet hoog cylindrisch 
en l igt niet i n  ingestulpte plooien. Wel ziet men hier en daar in het stroma 
ophoopingen van lymphocyten;  lymphfollikels ontbreken. 

De lever i s  veel kleiner dan normaal ;  zr weegt 930 gram. De randen zijn 
zeer scherp. De l inker leverkwab is tot een slap, plat lapje geworden. Het  
oppervlak i s  zeer fijn gegranuleerd ; de  kleur der  granula  is soms oranje-geel, 
soms bleek, soms rood. De consistentie en de breekbaarheid van het lever
weefsel zijn verhoogd. Op doorsnede zien we een bont beeld ;  er is diffuus 
een zeer s terke vermeerdering van bind,\ eef sel aa,rn ezig, welke, in  bundel� 
en banden verloopeml, het leven\ eefsel in onregelm atige veldje verdeelt, 
die dezelfde bontheid vertoouen als aan de oppervlakte. Uitdrukkelijk zij 
vastgesteld, dat  nergens iets te zien is van een stuwingsteekening. Wel zijn 
hier en daar donkerroode, ingezonken centrale venen zichtbaar. 

In de met h a e m a t o x y I i n  e-e o s i n e gekleurde histologische coupes 
blijkt, dat  de kapsel sterk gegolfd is. O nder de kapsel bevindt zich een laag 
bindweefsel, waarin ophoopingen van kleine, donker gekleurde ronde cellen. 
vele zgn. galgangwoekeringen en vele nieuwgevormde bloedvaatjes worden 
aangetroffen. Ook vindt men hierin nog enkele levercellen of levereelresteu. 

Van deze bindweefsel laag uit dringen vezelbundels in  de  diepte, waar zij 
de levereilandjes gedeeltelijk doordringen. en soms gedeelteliJk afsnoeren, 
ja zelfs geheel omringen. De l,indweefselmassa overheerscht h ier, terwijl de 
eilandjes, verdeeld in grootere of  kleinere gedeel ten, op den achtergrond 
treden. In verschillende eilandjes bevinden zich nog venae centrales, die  
niet verwijd zijn en wier wand niet  verdikt is .  De centraal gelegen lever· 
cellen zijn over het algemeen zeer klein, terwijl het pro toplasma fijndruppelig 
is .  De kernen zijn van uiteenloopende grootte en somtijds zeer zwak gekleurd. 
De levercellen l iggen niet in  duidelijk balkverband, doch meestal afzonderlijk 
en op eenigen afstand van elkaa r. De ruimten daartusschen bevatten geen 
bloed doch meestal een wolkige, vlekkige en hier en daar zelfs draderigP 
massa, waarin enkele p la tte cellen, welke meesta l  op eenigen a fstand van de 
levercellen gelegen zijn. Bovendien zijn in deze "tusschenstof" een wisselend 
aantal  kleine ronde cel len  a anwezig. Soms kan de afs tand Lusschen de lever
cellen zeer groot worden en l ijkt het a lsof de verkleinde levercellen, welke 
er dan vaak a fgeknabbeld u itzien, 1 0nddrijven in deze "tusschenstof". Ook 
treden, naast de platte endotheelcellen, spoelvormige cellen op, die clan 
eveneens temidden van de vezels kunnen l iggen. In a ndere eilandjes of ge
deelten van eilandjes wordt deze sterke verkleining der levercellen niet  
altijd gevonden en ziet  men in de  ruimten tusschen de  levercellen ook wel 
bloed optreden, dat clan doorgaans gehaemolyseerd is. Meestal  echter be
vat ten de capillairen of de daaraan beantwoordende ruimten geen bloed, 
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Afb. 14. Microphoto van dr lever van geval VIII, vergrooting 125 maal. Haematoxy· 
line-eosine. 

Sterke toeneming van bindweef�rl, welke volkomen op die hij ren levercirrhose \'Uil 
Luënnec gelijkt. 

maar wel kleine ronde cellen. Deze ruimten zijn over het a lgemeen in de peri
phere gedeelten wijder dan in de centrale. Eigt>naardig is het, dat deze leege 
,.capillairen" zelden duidelijke wandcellen bezitten en meestal door een l icht
rose gekleurde zone van de levercel len afgescheiden zijn. In weer a ndere 
gebieden is deze zone duidelijk vezelig en kunnen de lumina der capil lairen 
bijna geheel verdwenen zijn. 

I n  verschillende subcapsulair gelegen gedeelten der eilandjes of resten 
ervan, die rondom omgeven zijn door bindweefsel, kan men geen venae cen
trales meer vinden en is het  niet geheel duidelijk of men met een regene
reerend d a n  wel met  een verdwijnend eilandje te doen heeft. Meestal zijn in 
deze "pseudo-eilandjes" de levercellen fijn- tot grofdruppelig gedegenereerd 
en zijn de kernen vaak in regressie. De structuur der capillai ren in deze 
,,pseudo-eilandjes" is meestentijds normaal. 

Ook i n  het centraal gelegen leverweefsel vinden we een onregelmatige 
bindweefselvermeerdering. Zie afb. 14.  De venae centrales hebben meesta l  
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Af!,. /5. l\ l i erophoto van de lever van l!eval \ J I J ,  verp:rootinp: 125 maal. Haema1oxy
l i ne-eosine. 

Li.-111 \' erw ijd,. , ·,•ntralP \'ene 7,onder l0Pn,•111inl! \'an b indweefsel in  urn wund, 

geen verdikte w a nden, doch kunnen wel iets te wijd zijn. Zie afb. 15. Ook hier 
maken de level'cellen, in  de centrale gederlten del' ei landjrs duidelijke!' dan 
in  d e  peripherc, een te klrinPn indruk en hevat he t  protoplasma vele  fi.ine 
o f  grovere d ruppels.  

De kernkleuring is vaak zeer zwak e n  kan zel fs g1•heel ontbreken. De lever
cellen l iggen afzonderlijk o f  hij groepjes van twee. ten hoogste drir, ver
spreid en zijn vaak omgeven door een smal le  zîme van fijne vezels, terwijl 
overigens de .. tusschenstof'' egaal rose of vlekkerig is en deze meestal  eenigt• 
kleine ronde cellen bevat. Bijna nergens ziet men duidelijke wandcellen, 
doch de betrekkelijk weinig voorkomende endo theelcellen zijn op eenigcn 
afstand van de l evercellen gelegen, m idden in  de wolkige "tusschenstof". 
Somtijds krijgt  men meestal peripheer gelegen, vrij duidelijke, met bloed 
gevulde capillairen te zirn, doch ook h ier worden de levercellen meesten
tijds door een smalle zone Yan fijne vezels omgeven. In clie gebieden, waar 
de "tusschenstof" minder wolkachtig is, maar d raderiger o f  vezeliger wordt, 
zijn de levercellen nog op grooter afstand van elkaar verwijderd en zijn zij 
vaak kleiner en h oekiger cla n  reeds h e t  geval was. Ook t reden in deze ge
bieden kleine of groote infiltraatjes van kleine, donkere ronde cellen op 1•11 

kan soms ongemerkt a ansluiting optreden hij het  reeds vermelde bind
weefsel .  Dit bindweefsel ged raagt zich topografisch vrij wil lekeurig; nu een� 
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Afb. 16. J\lic-rophoto van de lever van geval VIII, vergrooting 125 maal. Haematoxy
l ine-eosine. 

Sterke onrej!elmatige toeneming van hindweefsel ; ,,woekering van galcapillairen''. 

t reedt het op als s traalvormige ui t loopers van een driehoekje van Kiernan. 
dan weer ontstaat het in éénzijdige aansluiting aan een vena eentralis, of 
vormt het een verbincl iug tusschen een driehoekje van Kiernan en een vena 
centralis. Doch veelal schijnt  het onafhankelijk van dr espaces-portes of van 
de venae centrales geheel w il lekeurig in het eilandje te  kunnen ontstaan. Zie 
a fb.  16. In  het bindweefsel vindt men, naast enkele losliggende levercellen 
of groepjes van levercellen, uitgebreide infil t ra ten van ronde cellen en zgn. 
galgangwoekeringen. Zie afb .  lï.  Ook komt vorming van nieuwe bloedvat en 
voor. De espaces-portes zijn verbreed en vrij sterk geïnfil treerd met  kleine. 
donkere, ronde cellen. Zij bevatten vele zgn . galgangwoekeringen. 

Bij de kleuring volgens V a n  G i e  s o n  overheerscht een onregelmatige 
bindweefsel toen�miug. Zie afb.  18. Deze vermeerdering van hinclweefsel is op 
vele plaa tsen annulair. De meeste centrale venen toonen een volkomen nor
maal  aspect. De smalle, a trophische levercellen worden door zeer fijne, roode 
vezeltjes omgeven, zoowel in de centra als in de peripherie der eilandjes. In 
het bindweefsel komen zeer veel zgn. galgangwoekeringen en ook nieuwge
vormde bloedvaten voor. 

Met behulp van B i e I s c h o w s k y-praeparaten ziet men een enorme toe
neming van bindweefsel. Sommige levergedeelten bestaan nog slechts u i t  
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Ajb, 1 7. l\l ierophoto , an <le lrv er van grvnl V I I I ,  vrri:rooting 125 maal. Haematoxy-
11 ne-eosine. 

"Gal1wngwoekeringrn'' en infi l trntt•n va11 klei1w ron<l1· 1·elll'n in het n ienwgevorm<le 
hi11<lweefsel. De le, en·rllen ?.ijn klein, lwt p1ntoplasm11 i� f ijn<lrupprl ig. Rechts hoven : 
,.aanvreting" van de levercellen. 

b indweefsel, daar het leverparenchym geheel verdwenen is. De centrale venen 
zijn meestal  normaal. In verschillende ei landjes en pseudo-eilandjes bestaa 1 
e en duidelijke hyperplasie en hypertrophie der tral ievezels. Deze vezels om
geven de atrophische levercellen. Zij bezitten soms een duidelijke neiging 
evenwijdig met elkander te verloopen.  Men krijgt den indruk, dat deze vezel
vorming onder locale invloeden plaats  grijpt, want er  is geen sprake van een 
vezeltoeneming in het centrum der ei landjes. noch van een vezelvorming van 
de  bindweefselbanden uit. 

Bij e I a  s t i n e-kleuring ziet men sterke elastose;  vooral subcapsulair. 

Samenvatting: Deze 51-jarige vrouw lijdt sinds 6 jaren aan m. Base
<lowii, blijkens hartkloppingen, vermagering, zweeten, exophthalmus, 
struma en het hooge percentage der grondstofwisseling. Het laatste 
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Afb. /8. J\Iil'rophoto van de le, er van geval VIII, vergrooting 12 maal. Van Gieson 
kleuring. , 

Sterke woekering ,·an hindwe,•f <el, waardoor hier en daar treffende gelijkenis met 
een annulaire cirrho•e. De centrale venen zijn niet , erwijd en toon en weinig of geen 
toeneming van bindweefsel in den wand. ( vergelijk met afb. l 1i J 

jaar vertoont ze verschijnselen van insufficientia cordis. Sindsdien heeft 
zij ook een wisselende geelzucht, terwijl de ontlasting stopverfklenr 
heeft en zeer frequent is. Z ij overlijdt plotseling, één dag nadat een 
�edeclte der schildklier chirurgisch is weggenomen. 

De lever weegt 930 gram. De randen zijn scherp en de li11ker lever
kwah is tot een slap, plat lapje geworden. Het oppervlak is fijn gegra
nuleerd. Microscopisch is de kapsel sterk gegolfd. Onder de kapsel 
bevindt zich een laag bindweefsel, waarin, naast infiltraten van kleine 
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ronde cellen, zgn. galgangwoekeringen, nieuwgevormde vaatjes en nog 
enkrlr resten van levercellen of levercelhalken gevonden worden. Van 
dl'ZI' bindwl'efsellaag uit, dringen breede vezellmndels het dieper ge
ll'gen leverweefsel binnen of omringen eiland jes en gedeelten van 
t'iland jes. Hierin zijn meestal de centrale venen terug te vinden, niet
verwijd en zonder verdikking van den wand. Z e  liggen vaak middrn 
in de eiland jes, doch ook soms geheel aan den rand. De meestal regres
sieve levercellen worden geschriden door een wolkige, soms vezelige 
tusschenstof, waarin, naast enkele kleine ronde cellen, cellen met 
worstvormige of ook wel spoelvormige k1·rncn kunnen voorkomen. 
Is tusschcn de levercellen de structuur der capillairen hehouden ge

l i leven, dan zijn deze mccstai leeg of met gehaemolyscerd hlocd gevuld 
f'n zijn de wandcellcn duidelijk van de  levercellen afgelicht. In die ge
deelten drr eiland jes, waarin een centrale vene onthreekt. is de struc
tuur der capillairen het hest hcwaarcl gebleven. 

Ook in het centraal gelegen leverweefsel treedt een aanzienlijke. 
onregelmatige bindwecfseltol'neming op. De centrale venen zijn iets te 
wijd, doch haar wand is nirt verdikt. De levcrc1•llcn zijn klein en hevat
ten fijndrupprlig protoplasma. Zij wor,ll'n gescheiden door eenzelfde, 
wolkige massa als in de suhcapsnlairc gehicclrn. Is de structuur drr 
capillairen nog herkcnhaar, dan worden de levercellen door een smalll' 
zone van de lumina gescheiden. Over het algemeen zijn de levercellen 
op kleinen of grooten afstand van elkaar gelegen en treedt hij sterkere 
dissociatie een uitgebreide infiltratie van ronde cellen op. De wolkige 
massa ziet men geleidelijk in hindweefscl overgaan. Dit hindweefsel 
krijgt nu eens aansluiting hij een driehoek je van Kicrnan, dan weer 
ontstaat het in éénzijdigc aansluiting aan 1'1'11 vena centralis, doch 
meestal wordt het geheel willekeurig in een eiland je gl'vormd. Het be
vat, naast cnkl'lc resten van levercellen. vcll' kleinccllige infiltraten 
rn zgn. gal�angwoekeringe11. Ook treedt vorming van nieuwe vaten op. 

De cspaccs-portes zijn verbreed en bevatten vele ronde cellen en zgn. 
galgangworkeringen. 

GEVAL IX. (S. 3109) . 

A n a  111 n " s  "· Het betreft een 54-.i a rige vrouw, die sinds 3 jaar lijdende 
is aan nervositeit 1•11 slapeloosheid. Vóór dien tijd had zij reeds last van erg 
beven der handen en voelde zij zich meestal vermoeid. In de laatste 5 maan-
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den zijn de hartkloppingen. waaraan ze ook tevoren reeds leed. veel erger 
geworden. Het haar is nu sterk ui tgeva llen en de laa tste maanden is ze sterk 
vermagerd. Ze is den laatsten tijd bedlegerig wegens kortademigheid. 

K l i n  i s  c h e g e  g e  v e n  s. Bij onderzoek vindt men een nerveuze 
vrouw. welke geen ernstig zieken indruk maakt.  Het lichaamsgewicht be
draagt 67,8 kg. De huid is warm. Er bestaat licht oedeem aan de onderbeenen. 
De huid toont l ichte dermographie. De pols is frequent. 96. irregulair. 
inaequaal en matig gevuld. De hloedsdruk bedraagt 190/90. Het hoofdhaa r  
is  gedet>ltelijk uitgevallen. Oogsymptomen. kenmerkend voor d e  ziekte van 
Basedow. ontbreken. Het hart blijkt. zoowel naar l inks als naar rechts. ver· 
groot te zijn. De harttonen zijn zuiver. Het electrocardiogram toont een 
regelmatig rythme. De grondstofwisseling bedraagt 80 % +. 

De longen toonen geen a fwijkingen. De lever is even te voelen. I n  de 
u rine is een weinig eiwit en glucose aanwezig. Het sediment bevat veel 
leucocyten. 

Patiënte maakt een a ngina door, waarvan ze geneest. Ook herstelt zij van 
haar hlaaskwaal. Dan echter. nadat zij een etterige tandvleeschontsteking 
heeft gekregen, overlijdt zij plotseling en onverwacht. 

P a  t h o l  o g i s  c h-a n a  t o m  i s  c h o n  d e  r o e Ic.  16 uren na den dood 
wordt obductie verricht. De diagnose in  de sectiekamer luidt :  

Struma diffusa p arenchymatosa Basedowiana.  
Dilatatio m.  cordis. 
Haemorrhagiae endocardii. 
Degeneratio parenchymatosa renum. 
lnfarctus l ienis inveteratus. 
Bi.i macro- en microscopisch onderzoek van de voornaamste a fwijkingen 

wordt het volgende gevonden :  l ijk van een regelmatig-gebouwde vrouw in 
zeer goeden voedingstoPstancl. Geen icterus. geen cyanose. geen oedemen. 

Het hart is grooter dan de vuist en weegt 435 gram. De zeer stompe punt 
w ordt door de beide kamers gevormd. De hartspier is niet goed samenge
t rokken. De mitralis is voor drie. de tricuspidalis voor ruim drie vingero 
doorgankelijk. Beide kamer� en heide boezems zijn gedilateerd. Alle kleppen 
zijn gaaf. Onder of in het endocard van linker en rechter kamer bevinden 
zich zeer vele. zoowel kleine als groote. verschf' bloedingen. De wand van 
de l inker kamer is 10 mm" die van de rechter kamer 5 mm. dik. De krans
s lagaderen loopen licht geolingerd en toonen aan den binnenkant van haar  
wand enkele geelwitte verhevenheden. Bij microscopisch onderzoek blijkt de  
dwarse streping van de spiervezels tamelijk onduidelijk te zijn. 

De milt weegt 120 gram. I n  de milt bevindt zich een anaemisch infarct, 
ter grootte van een hazelnoot. Het is omgeven door een zoom van bind
weefsel. waarin.  hij histologisch onderzoek. lymphoc} ten en hloedpigment 
worden gevonden. 

De schildlrlier is vergroot ; cle rechter kwab iets meer dan de l inker. De 
oppervlakte is licht hobbelig. Op de doorsnede is het weefsel geelbruin, vast. 
weinig colloïdhoudend. Het hist ologische beeld toont de typische kenmerken 
van de schildklier hij den lijder aan de ziekte van Basedow. Het epitheel der 
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Afb. 19. Minophoto van de lever van l!eval IX, vrrgrooting 140 maal. l·l aematoxyl i 11.-. 
eosine. 

De kapsel l ij k t  \'errlikt. 1 11.'l l, in clwrd0 ,,I ondrr Je kapbel is met kleine donker
grkleur.Je cellen grïn filtrrrr.J. Hier f'II daar le,•1•1Tel,Jissoe iatie. Fijn- tot l!rof-druppeli�e 
vervetting der lev,,n·rll!'n. I.Je wandcellrn zij n  even van de levercel len afgelicht. 

fol likels is voor het grootste gedeelte hoog cylinclrisch en ligt hier en daar in  
de grootere fol l ikels i n  ingestulpte plooien. Het  colloïd kleurt zich slecht en 
vele blaasjes zijn leeg. I n  het struma, dat  plaatselijk vrij s terk ontwikkeld is, 
bevinden zich vrij veel lymphocyteninfil traten. 

De rand van de lever reikt in  de mediaanlijn 12 c.m. onder het caudale 
u iteinde van het corpus sterni en verdwijnt in de medio-claviculairlijn onder 
den ribbeboog. Het gewicht bedraagt 1420 gram. De oppervlakte is glad. 
De consistenti e  is tamelijk vast. De  kleur is geelhruin. Op 1loorsnee is de 
l everteekening vrij duidelijk. De breekbaarheid is vergroot. 

De kapsel i s  niet gegolfd. In de subcapsulaire laag vin1l t men hier en daar 
k leine en groote i nfiltraten van kleine, donkere, ronde cellen. Zie afb. 19. 

Het l everparenchym, dat subcapsulair  gelegen is, toont bi.i S o e d a n 111-
k leu ring een u itgebreide, fijn- tot  grofdruppelige vervetting aan de peri
p herie der ei landjes. De capi l lairen in deze laatste zijn over het a lgemeen 
zoowel centraa l  als peripheer, vrij wijd, zoodat men sommige gebieden aan
treft, waarin de levercellen op grooten afstand van elkaar zijn gelegen. Zij 
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1/Jh. 2/J. l\licrophoto van de lever van !!eva! IX, vergrnoting 140 maal. Haematoxyl ine
poo;:ine. 

Kleincell iw· infiltraten om enkele resten van levercellen met duidelijke vezelvorminµ:. 
De capillairen zijn l irht verwijd rn gevuld met een wolkachtigen, plekkerigen of soms 
draderigcn inhoud, terwijl de endotheelcellen afgelicht zijn. Fijn- tot grofdruppelige 
,·crvetting der levercellen. 

worden dan gescheiden door wijde ruimten, welke gedeel telijk met bloed ge
vuld zijn en h ier en daar cluiclelijk waarneembare wandcellen bezitten. De 
levercellen welke in deze gebieden liggen, zijn meestal klein , a fgerond of 
kantig van vorm. In de tusschenruimten vindt men , behalve het rePds ver
melde bloed, ook nog enkele kleine ronde cellen. In de dieper gelegen cleelen 
van de lever zijn de venaP centrales over het algemeen iets te wijd, evenalb 
de overige capil lairen. Men vind I er zelden bloed in, doch meestal een wolk
achtige massa en een w isselend aantal ronde cellen en enkele enclotheeleellen. 
Deze laatste l iggen meestal op eenigen afstand van de levercellen en worden 
van deze gescheiden door dezelfde wolkachtige massa als in de capil lairen 
De levercellen kunnen zoowel in de centrale als in clt> periphere cleelen der 
eilandjes in l ichte mate gedissocieerd zijn. Zij zijn vaak door een rose zöne 
omgeven. welke clan meestal  ongemerkt overgaat in de beschreven "tusschen
stof". Somtijds kunnen de levercellen meer dan een celafstancl uit elkaar 
komen te liggen. De ,.tusschenstof" wordt dan meer draderig. In deze gebie
den vervagen verschil lende levercellen tot rose schimmen. om vervolgens te 

6 
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verdwijnen. Bovendien vindt men er een vermeerdering van donker gekleurde 
cellen. Zie afb. 20. 

Meestentijds maken de nog aanwezige levercellen een regressieven indruk. 
Het protoplasma hevat fijne tol grove d ruppels ; de kernen zijn ongelijk van 
grootte, kunnen pycnotisch of  ook \\ el schuimig gedegenereerd zijn. 

Het  bindweefsel in de espaces-purtPs is iets verhreprJ en hevat w isselende 
infiltraten van ronde cellen. Zgn. gaigangwoekcringen komen constan t, doch 
in s lechts matige hoeveelheden, voor. 

B ij kleuring met S o e d a n  111 is vrij sterke grofdruppelige , zoowel peri , 
phere als centrale vervetting te zien. 

Praeparaten volgens B i e  I s  c h o  w s k y toonen aan , dat onder de kapsel 
hier en daar vezelvorming plaats heeft gevonden. Verder vindt men duide
lijke vezelvorming, uitgaandr van de venae  ccntral ps of van de espares-porte� 
doch daarnaast komen ook nieuw gevormde vezelbundels voor, die geheel 
willekeurig gelrgen zijn. De vezels zelf zijn slechts weinig verdikt. 

Samenvatting: Het hetreft een 54-jarige vrouw, die waarschijnlijk 
reeds 3 jaar lijdende is aan de ziPkte van Basedow en de volgende 
verschijnselen vertoont. Zij is nerveus. heeft tremores, transpireert, 
vertoont struma en vermagering. Z ij sterft, naclat zij een angina heeft 
doorgemaakt, onder de verschijnselen van een nieuwe infectie in de 
monclholte, aan een acuten hartdood. Pathologisch-anatomisch vindt 
nwn een miltinfarct en parenchymatens gedegenereerde nieren. 

De lever weegt 1420 gram. De oppervlakte is glad. De consistentie is 
vrij vast. De kleur is geelhruin. De levcrteekening is vrij duidelijk. 

Microscopisch hlijkt de kapsel glad te zijn. Onder de kapsel wordt 
een dun laagje hindweefsel gevonden. waarin infiltraten van ronde 
cellen en geïsolcrrd liggende levercellen of groep jes van levercellen. 
Zoowel snhcapsnlair als verspreid door het geheele orgaan vertoont 

het leverparenchym een fijn- tot grofdruppelige vettige ontaarding. 
De centrale venen zijn iets verwijd en de wand is soms iets verdikt. In 
cle andere capillairen, die ook steeds te wijd zijn, wordt zelden hloecl 
gevonden, doch trePdt een wolkachtige. soms draderige massa op, 
temidden waarvan ronde cellen liggen. De endotheelcellen zijn meer 
of minder van de levercellen afgelicht. In enkele kleine, willekeurige 
gehieden zijn de levercellen stPrk gedissocieerd en worden zij geschei
den door een vezelige massa, waarin eveneens cellen voorkomen. Het 
periportale bindweefsel is matig verhreed en hevat steeds zgn. iral
gangwoekeringen, doch niet in overmatige hoeveelheden, terwijl n 
ook infiltraten van ronde cellen in worden aangetroffen. 
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GEVAL X. (S. 3401) . 

A n a m  n e s  e. Deze 48-jarige vrouw is sinds eenige m aanden bij haar 
huisarts onder behandeling wegens de ziekte van Basedow.  Zij heeft de vol
gende klachten : frequente pols, haaruitval. zweeten, diarrhee. Weliswaar is 
het gewicht van de s terk vermagerde patiënte den laatsten t ijd 14 pond toe
genomen. maar zij bl ijft sukkelen. Ook psychisch is zij abnormaal en zij 
spreekt af  en toe wartaal.  In  de urine zijn geen a fwijkingen gevonden. De 
pols is frequent en onregelmatig. De voedselopneming is slecht en patiëntt' 
is  zeer onrustig. 

K l i n i s c h e  g e  g e  v e n  s. Bij opneming in het ziekenhuis constateert 
men : een gejaagde, onrustige vrouw. met tremor. Zij klaagt over hartklop
pingen ; is erg mager en verward. Er bestaat een duidelijke struma, zonder 
geruischen en zonder frémissement. De oogen toonen geen typische ver
schijnselen van de ziekte van Basedow. De temperatuur is verhoogd tot 39° . 
De pols is frequent, 148, regulair, celer. De h loedsdruk bedraagt 160/90; de 
ademhaling 32. Het hart is iets naar l inks vergroot. De tonen zijn zuiver. De 
longen toonen geen afwijkingen. De reflexen zijn levendig. De urine bevat 
veel eiwit (8 pro mille) en veel urobiline ;  in het sediment bevinden zich 
leucocyten en erythrocyten. Het ureumgehalte in het bloed bedraagt 2,08 
gram per l i ter. Het keukenzoutgehalte in het bloed is sterk verhoogd (7,36 
gram per liter) . Eenige dagen later stijgt de temperatuur tot 40 ° . De ç;rondstof
wisseling IJPdraagt 50 % +; de alkalireserve 36 vol. % . Daar de acidose, 
ondanks insulinetoediening, blijft voortdurPn wordt een infuus van citras 
natricus toegediend. Patiënte wordt comateus - de alkalireserve bedraagt 
nu  70 % ( normaal) · het ureumgehalte 1,8 gram per liter - en overlijdt een 
w eek na opneming in de kliniek. 

P n t l, o l o g i s  c h-n n n t o m i  s c l, o n d e r  z o  e Ic . De obductie wordt 
12 uur post mortem verricht. Men stel t de volgende dia gnosis anatomica : 

Struma cliffusa parenchymato a Basedowiana. 
Glomerulonephritis acuta. 
Pyelitis. 
Hier volgt een verslag van de afwi.iking"11, hij macro- en microscopisch 

onderzoek gevonden. in hart. nieren, schildklier en lever. 
Het lijk van de regelmatig gebouwde vrouw van middelharen leeftijd toont 

noch icterus, noch cyanose, noch oedemen. Aan den hals is in  de schildklier
streek een zwelling te zien. 

Het hart weegt 295 gram en is goed samengetrokken. De mitralis is door
gankelijk voor twee, de tricuspidalis voor drie vingers. De kleppen zijn gaaf. 
ÜP hartspier. \\ elke l inks een dikte , an 9 mm. en rechts van 3 mm. heeft. is 
bleekrood en t roebel. De kransslagaderen zijn niet geslingerrl, hebben ePn 
wijrl lumen Pn zijn aan den binnenkant glad en �aaf. Bij microscopisch onder
zoek wordPn geen afwijkingen gevonden. 

De nieren ,\ egen 370 gram. De kapsel laat  vrij moeilijk los. De oppervlaktP 
is donkerrood van kleur. met honte spikkeling. Op de sneevlakte is de grens 
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.-1/b. 21 .  l\l i crophoto van de lever van geval X, vergrooting 240 maal. Haematoxyl ine
rosine. 

Dissoriatir van de lrverc·el lrn. Drzr zijn wat gri l l i g  van rnrm, soms 11ls "aangevreten" 
of "ingedeukt". Zerr wijde eapi l laircn gevuld mcl gehacmolyseerd!' hloedl ichaampjrs. 
Tusschen eapi llairwand en IPvercellcn is vrijwel overal een smalle li<'hte zone aan
wezig. 

tusschen schors en merg onscherp, de schors lijkt  hier en daar wat  vcrhrPcd. 
De schorsteekening is oncluidelijk. De glomerul i  zijn als kleine, verheven . 
grijze puntjes met hel bloote oog te zien. De breekbaarheid van hel  nier
weefsel is vergroot. De nierbekkens hebb«·n ec•n rood geïnj1ceer1I slijmvlies, 
cloch gel! J! abnormalen inhoucl. De ureteren zijn niet verwijcl. 

B ij histologisch onclerzoek blijkt, clat  cle glomeruli groot «·n gPzwollcn zijn. 
De verdeeling der kernen is onregelmatig t•n rr is een duidPlijkc vermrcrdr
ring van polynucleaire leucocyten. Op sommige plaatsen zijn ook om clc 
glomerul i  exsuclaa tcellen opgehoopt. In vele kapsels van Bowman bevindt  
zich een eiwithoudende vloeistof, waarin zich vaak enkele afges tooten ge
zwollen epitheelcellen bevinden. De Ppitheclccllen  der ni«•rkanaal tjes, waarin 
zich vrij veel cylin cl ers bevinden en hier en claar ook erythrocyten, zij11 
troebel gezwollrn. In de rerhte buizen is he t  epit lwel gedeeltelijk ge
desquameercl. 

De schildlrlier is vergroot .  De oppervlakte is niet hobbelig. Op de snee-



85 

Afb. 22. l\licrophoto van de lever van geval X, vergrooting 220 maal. Haematoxyline
eosine. 

Grillig gevormde levercellen op grooten afstand van elkaar gelegen. Ongelijke 
i:rootte der kernen, fijndruppelig protoplasma. De rnpillairen zijn sterk verwijt!, hun 
want! is vezel ig , erbreed. Op het snijpunt der pijlen een entlotheelcel, welke tluitlelijk 
kernverval toont. Tussclwn capillairwand en le\ercellcn bevindt zich O\'erul een l icht<· 
zûne. De rootle bloetllichanmpje5 in de capillairen zijn gehaemolyseerd. 

vlakte is het bleekbruine schi ldkl ierweefsel vast en tamelijk arm aan coll oïd. 
Knobbels of cysten on tbreken. 

Bij microscopisch onderzoek blijke n  de fo ll ikels zeer ongelijk van gro o l l r  
te  zijn. De epitheelcel len zijn voor h e t  grootste gedeel te cyl imlrisch e n  som, 
l i ch t, soms donker gekleurd. Hier en daar is het epi theel gedesquameeril. 
Sommige groote foll ikels toonen aan  den binnenkant uitpui lcn1le plooien. 
Plaatselijk zien we sterke vermeerdering van hindweefsrl. In  sommige par
t ijen zijn de follikels zeer klein en bevatten ze geen colloï1l. Verspreid wordl'1 1 
tusschen de foll ikels lymphocyten- infi l t raa tjes aangetroffen. 

De rand van de /ever reikt in  de mediaanlijn 8 c.m. 01111,·r h,·t caudale uit
einde van het corpus sterni en . verdwijnt in de rech ter mamil la irlijn onder 
<len ribbenboog. De lever is klein en weegt ll50 gram. Dt• oppervlakte i� 
glad, de rand tamelijk scherp. de consistentie wat verlaagcl. De kleur is rood
bruin.  Op lwt sneevlak zien we  een n iet erg duidelijke teckcning. WI' vindc11 
roodt! puntjes en streepjes i n  een bruinroPd veld. terwijl in  tal rijke gebieden 
min of  meer u i tgebreide. onregelm..itige. donkergele vlekken IP zien zijn. 
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Bij microscopisch onderzoek van de met h a e m a t o  x y I i n c-e o s  i n c 
gekleurde coupes blijkt de kapsel glad te zijn. In de subcapsulaire gebieden 
wordt men getroffen door een zeer sterke verwijding der capill air.:n , welke 
somtijds centraal in de eil andjes gelegen is , doch ook herhaaldelijk over
wegend peripheer wordt gevonden. Men vindt dan  kleine, grill ig gevormde 
levercellen, die soms in balkverband liggen, doch meestentijds sterk gedi., 
socieerd zijn. Zie afb. 21 .  De levercellen bevatten fijn- tot grofdruppelig 
protoplasma, terwijl de kernen ongelijk van grootte zijn. Ze worden omgeven 
door een l ichtrosc zone, welke duidelijk a fsteekt tegen het bloed, dat hier en 
daar in de capillairen aanwezig is. De tusschen de levercellen gelegen ruimten 
zijn wijd en met gehaemolyseerd bloed gevuld,  terwijl ook eenige kleine ronde 
cellen daarin voorkomen. Ze worden begrensd door een vezelig-lijkenden 
wand, waarin  duidelijk wandcellen te zien zijn.  Deze cellen worden dan door 
de bovenbeschreven ruimten van de levercellen gescheiden. De venae cen
t rales zijn niet verwijd en de wand is niet verdikt. Opvallend is daal'Cnteger , 
de s terke verwijding der capillairen in de eilandjes, welke men slechts op 
bepaalde plekken aantreft. Zie afb. 22. De sterkste verwijdingen komen wat 
meer intermediair of peripheer voor. Meestal  bevatten de capillairen gehae
molyseerd bloed en enkele kleine, ronde cellen. Zij bezitten duidelijk waar
neembare wamlcellen, welke bijna overal op eenigen afstand van de, ook hier 
gedissocieerde, levercel len gelegen zijn. De ruimte tusschen den wand van de 
capillairen en de levercellen is opgevuld  met een l ichtrose massa, waarin 
geen cellen te vinden zijn. 

De levercellen zijn hier gril l ig van vorm. Zij l iggen solitair of in groepje,; 
van twee, ten hoogste drie cellen, ver van elkaar. Het protoplasma is fijn · 
tot grofclruppelig en de kernen hebben zeer verschillende grootte, terwijl 
sommige in kruimels zijn uiteen geval len. 

Hier en daar wordt men getroffen door kleine infiltraatjes van ronde 
cellen, welke geheel willekeurig gelegen zijn. Deze ophoopingen bestaan  uit 
cellen met ronde of meer ovale kernen, welke dan meestal om resten van 
levercellen gegroepeerd zijn. De espaces-portes toonen een geringe bind
weefseltoeneming, zeer matige i nfiltraten van roode cellen en  lichte zgn. 
galgangwoekeringen. 

Bij kleuring met S o e d a n III vindt men geringe fijndruppelige, zoowel 
centrale als periphere vetophoopingen. 

In de V a  n G i e s  o n-praeparaten vindt men subcapsulair eenige toe" 
neming van bindweefsel. De venae centrales zijn haast  niet verwijd en haar 
wand is niet verdikt. Vooral in de intermediaire en peripherc gedeelten der 
eilandjes zijn de capil la iren duidelijk verwijd. In deze gebieden worden 
enkele fijne vezels om de levercellen gevonden. 

Bij kleuring volgens B i e I s c h o w s k y ziet m en, dat over het a lgemeen 
het netwerk van de tralievezels behouden is. Er is een geringe vezelvorming. 
van enkele espaces-portes of centrale venen u i t, tP bespeuren. De tralievezels 
zijn tegen de l evercellen aan gelegen. 

E I a s t i n e-k l c u r i n g toont geringe toeneming van elastische vezels 
in de espaces-portes. 
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Samenvatting: Een vrouw van 48 jaar, <lie sinds een half jaar lijden
de is aan ernstige m. Basedowii, blijkens struma tachycardie, haar
uitval. vermagering en verhoogd percentage van de grondstofwisseling. 
sterft na complicatie met pyelitis en glomcrulo-nephritis onder zeer 
hooge koorts in coma. De lever weegt 1150 gram. De oppervlakte i,; 
glad. Op de doorsnede is de teekening minder duidelijk en vindt men 
roodr puntjes in een bruinrood veld. Ook worden onregelmatig be
grensde, donkergeel verkleurde plekken waargenomen. 

Bij microscopisch onderzoek valt het op, dat in de subcapsulairc en 
meer naar binnen gelegen gedeelten de capillairen enorm wijd zijn. 
Meestentijds zijn zij met gehaemolyseerd bloed gevuld en door ee11 
homogene rose-gekleurde zöne van de levercellen gescheiden. De 
sterkst gevulde en verwijde capillairen worden meer intermediair en 
peripheer aangetroffen, terwijl de centrale venen niet verwijd zijn. De 
capillairen hebben duidelijke wandcellen, welke op eenigen afstand van 
de levercellen gelegen zijn. In de lumina worden enkele kleine ronde 
cellen gevonden. De levercellen zijn grillig van vorm; zij zien er als 
aangevreten of ingedeukt uit. Z ij liggen of solitair, of in groepjes van 
ten hoogste drie cellen op grooten afstand van elkaar. Het protoplasma 
is veelal fijndruppelig en de grootte der kernen is zeer wisselend. 
Verder vindt men, verspreid door de geheele lever heen, celinfiltraatjes 
in de omgeving van geheel of gedeeltelijk te gronde gegane levercellen. 
De espaces-portes toonen, behalve geringe infiltraten van kleine ronde 
cellen. weinig bijzonderheden. 

G EVA L XI. (S. 3569). 

A n a m  n e s  e. Deze 51-jarige vrouw heeft sinds 2 jaar  last  van hart·  
kloppingen, waarbij ze echter geen pijn heeft in de borst. Zij transpireert veel 
en in het l aatste jaar  is haar hals dik geworden. Zij voelt  zich erg nerveus en 
ook is zij erg vermagerd ; haar gewicht nam af van 135 tot lll  pond. Zij i s  
niet duizelig. Anderhalf  jaar  lang heeft patiënte Jozozout gebruikt. Een 
half  jaar geleden is zij er  mee opgehouden. 

K l i n i s c h e  g e  g e  t• e n  s. Bij onderzoek blijkt de vrouw zeer nerveu 
te  zijn. De handen beven. Er bestaat  gel'Îng oedeem aan de beenen. De pols i& 
frequent. 100, onregelmatig en wisselend van vulling. De huid is  warm en 
toont een sterke labiliteit  der vaten. De beharing van het hoofd is normaa l .  
Oogsymptomen, kenmerkend voor de ziekte v a n  Basedow, ontbreken. D e  
schildklier is  vergroot, vast e n  hobbelig. H e t  h a r t  is zoowd naar  l inks a l s  
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naar rechts iets vergroot. De longen zijn normaal. De lever is 2 c.m. onder 
den r·ihLenhoog te voelen. 

De  hasale stofwissel ing hedraagt 53 %+. Op de Roentgenfoto is  het hart  
iets vergroot. Het electrocardiogram toonl h e l  bestaan van a triumfihril l a t ics. 
De proef van F i e  s s i n g e r  geeft als resu ltaa t :  

1 : 85 cc. 38.5 % - 3.27 gram. 
2 : 160 cc. 28.7 % 4.59 gram. 
3 :  spoor 
4 :  spoor 

Uitgescheiden hoPveelheitl galaktose 7.86 gram. 
Na belasting met 50 gram glucose vindt men tie volgemlP waarden : 
( nuchtn) : 0,067 ; I l :  0. 175;  l i l :  0,140; I V :  0,119; V :  0,036; V I : 0,061. 
Onder tien invloed van tlt· hehandel ing mei jodium daa l t  tie gronds tof-

wisseling. Tengevolge van een angiua foll icularis verergert tic toestand en 
overlijdt patii=ntc , na ecnigc dagen in coma Ie  hchhen verkeerd. 

P c, t /, o l o g  i .� ,. h-t1 n t1 t o III i s  c /, o II tl ,, r ::  o ,, /, . De sectie " unit 14  
uur  post-mortem verricht .  Na  de ohductit• wordt  dP diagnose ges teld : 

S t ruma Basedowifica ta (Joso) .  
Endocartis chronica valvulae mi tral is .  
Dilata tio a trii  s inistri. 
Hypertrophia ventriculi dt>xtri cortlis lcvis. 
Oedema pulmonum. 
Een u itvoerig verslag van tl" ui tkomsten hij hel macro- en microscopisch 

onderzoek van het hart. de schildklier en de lever moge hier volgen. 
Lijk van een normaal-gebouwde vrouw, in vrij goeden voedingstoestand. 

Geringe exophthalmus ; geringe oedemen; geen icterus. 
Het hart heeft tie grootte van de vuist en weegt 280 gram. Dt> punt is 

scherp en wordt door tie heide ven trikels gevormd. De mit ralis is voor bijna 
twee , dt> tricuspidalis voor ruim drie vingers doorgankelijk. De s lui t ingsraml 
van tie v. mi tralis is v..-nlikt P il de vrije ra1ul is verdwenen ; de klPp is gP
schrompeld en tic chordac tcndincae zijn verdikt  en verkort. De ovcrigt• 
kleppen zijn gaaf. Het linker a t rium is duidelijk getl i la tccrtl. De dikte van 
den spierwalHI bedraagt links 9 mm., rl'ch ts 3 -4 mm. Op doorsnede is d t > 

hartspier donkcrhruinrootl, iets !rochel. Het foramcn ovale is gesloten. D "  
kransslagaderen l oonen geen a fwijkingen. Bij microscopisch olHlcrzoek wor
tlen geen duidelijke afwijkingen gevonden. 

De schi/tllrlier is helangrijk grooter dan normaal t•n wPPgl 70 gram. Op 
doorsnede is hel vaste weefsel grijs van kleur Pn toonl ge1•n met het hlootP 
oog zichtbare , met colloïd gevulde blaasjes. 

Bij microscopisch onderzoek blijkt het epithePI van de foll ikels, waarin 
veela l  geen , soms ook wel eosinophiPI colloï1l aanwezig is, hoog cylindrisch 
t e  zijn. Hier Pn 1laar treft ml'n afwijkende celstructurcn aan met a fwijkemlP 
hyperchromatische kernen. Tnsschen de foll ikels, w elkP wisselend van 
groot te  zijn. bevinden zich lymphocyteninfi l t ra ten. 

De lever reik t  in de mediaanlijn 7 cm. onder het caudale ui teinde van het  
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Afb. 23. :\licrophoto \'an de lever van geval XI, vergrooting 125 maal. Haematoxyline· 
eosine. 

De kaprnl l ijkt iet, , er<likt. Ondr1 de kapsel ziet men een zeer sterkr onregelmatig<' 
hindweefselwoekering, waarin hier en daar nog enkele, veelal m isvormde lt>vercellen 
l iµµt•n. Ook in de diepere lag<'n tuF1;d1en de le, ereellrn is het hindweefs,•l vermeerderd. 

corpus stcrni  en in de rechter mamil lai rl iju juist tot aan den ribbcnboog. 
Deze is kleiner dan normaal en wergt 1000 gram. De oppervlakte is glad. 
dP rand s lomp. Op de doorsnee is het bruinroode w eefsel troebel gezwollen.  
De teekening is vrij duidelijk. DP consistentie is normaal .  De breekbaa rheid 
is verhoogd. 

In de met h a  c III a t  o x y I i n  e-e o s  i n <'  gekleurde coupes worden de 
volgende afwijkingen gevonden. Onder de kapsel bevindt  zich een strook 
bindweefsel, waarin zich verkleinde eilandjes of  det>len van eilandjes bevin
d en. Hier en daar vindt men slechts groepjes van levercellen of losl iggende 
levcrccl len, omgeven en doorgroeid met fijn vezelig bindweefsel. Zie afb. 23. 
De levercellen in deze gebieden zijn meestal  k lein, en toonen vele regressievt• 
veranderingen. Het p rotoplasma is fijnclruppelig;  de kernen kleuren zich 
s lecht of in 't geheel niet. De cellen zijn onregelmatig van vorm en hebben 
vaak uitgeholde zijden. Tusschen deze levercel len. die meesta l  l os. soms ook 
in groepjes van 2 tot 3 in lossen samenhang met elkaar l iggen. vindt men 
soms wijde, met bloed gevulde ruimten, waarin sporadisch duidelijk waar
neembare w andcellen voorkomen. Ook kan het zijn. dat  de t usschenruimte 
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niet uit  bloed bestaat. doch uit een wolkachtige, soms fijnvezelige massa, 
waarin dan enkele pla tte cellen met worstvormige cellen voorkomen of ook 
wel losse cellen, welke alle op eenigen afstand van de  levercellen  liggen. 
Op a ndere plaa tsen zijn de met bloed gevulde ruimten van de levercellen 
gescheiden door een wolkachtige , vezelige massa. Men kan in deze vezelige 
.,tusschenstof'" op verschi l l ende plaatsen duidelijk zgn. galgangwoekeringen 
en spoelvormige cellen zien optreden , waardoo1· de gelijkenis met bindweefsel 
onmiskenbaar  wordt. Geheele eilandjes of deelen ervan kunnen zoo lang
zamerhand verdwijnen en plaats maken voor een vezelachtig weefsel, waarin  
naast cellen met  pla tte, worstvormige kernen, ook  meer  spoelvormige, bind
weefselachtige cellen voorkomen. Verder wordt in dit  nieuwgevormde "bind
weefsel" een vermeerdering van de reeds genoemde i nfiltraten van ronde 
cellen en een uitgebreidere zgn. galgangwoekering gevonden. Ook is het 
opval lend, dat er  vele hol tetjes 01üstaan met vaak gave cellen met kleine, 
platte kernen in den wand. Behalve de op l ymphocyten gelijkende ronde 
cellen, komen ook veel cellen voor, welke een grootere, meer ovale l icht-rose 
gekleurde kern bezitten, d ie  arm is aan chroma tine. De vezelvorming in deze 
gebieden is ongelijkmatig. De meeste vezels vindt men om de l, eschreven 
holletjes, doch men treft ze ook wel om bijna te gronde gegane levercel
resten aan. De grondstof is  hier echter ook nog vaak wolkachtig. Men krijgt 
tien indruk, dat in de gebieden, die evenwijdig aan de kapsel loopen, de 
vezelvorming  het sterkst is. Hier l oopen de vezels in breede banden even
wijdig aan elkaar en aan de kapsel. 

Meer naar binnen toe zijn de venae centrales over het a lgemeen weinig 
of niet verwijd. Soms vindt men in den wand een, meestal eenzijdige, geringe 
bindweefseltoeneming. De centrale venen zijn meestal leeg. 

Vooral  de centraal gelegen leYercellen zijn iets Ie klein en bezitten bruin
korrelig pigment. Het protoplasma is  veelal fijndruppelig, t erwijl de kernen 
ongelijk van grootte zijn en vaak degeneratieYe verschijnselen, zooals pyc
nose, hyperchromasie en vacuolisatie, toonen. De levercellen l iggen los of  in 
kleine balkgedeel ten van 2 tot 3 cellen, die in  geringe mate ten opzichte van 
elkaar gedissocieerd zijn. De  celvorm is n iet sterk . ,aangevreten". De lumina 
der capillairen zijn, zoowel in de centrale als in de periphere gedeel ten der 
eilandjes wat verwijd. Soms vindt men nog resten van bloed, doch meestal 
ontbreken deze. Wel vindt men kleine ronde cellen. Pia tte endotheelcellen 
i n  den wand komen weinig  voor. I n  verschi l l ende gebieden zijn de lever 
cellen omgeven door een fijne zone van een l icht-rose gekleurde stof. Tus
schen den wand der capil lairen en de levercellen ligt dan deze fijne be
grenzing. Zie afb. 24. 

Verder wordt men getroffen door eigenaardige gebieden, waar een enorme 
dissociatie der smalle levercellen bestaat .  Deze gebieden vindt men slechts 
plaatselijk, doch niet diffuus  over de geheele coupe verdeeld. De levercellen 
zijn dan grillig van vorm en l iggen afzonderlijk of  in  groepjes van 2 tot 3 
cellen op grooten afstand van elkaar en worden gescheiden door een l icht
rose gekleurde, wolkachtige, en soms ook duidelijk vezelige massa. De reeds 
eerder beschreven smalle zöne schijnt hier aanmerkelijk verbreed te zijn. In 
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Afb. 24. Microphoto van de lever van geval XI,  vergrooting 235 maal. Haematoxyline
eosine. 

l\latige dissociatie der le,•er<"el len, welke re�ressieve veranderingen toonen. Enkele 
capillairen zijn met gehaemolyseerde roode Hoedlichaampjes gevuld, de meeste bevat
ten "monocyten". Er zijn slechts weinig erdotheelcellen te herkennen. Om de lever· 
<"ellen bevindt zich duidelijk een lichte stof, waarin - zie de gestreepte pijlen - vezel
vorming op te merken is. Een enkele endotheelcel is ter oriëntatie met een niet
gestreepte pijl aangegeven. 

de .,tusschenstof" vindt men nog vaak langwerpige lumina, welke waarschijn
lijk overeenkomen met de ruimten der oorspronkelijke capil lairen. In deze 
lumina bevindt zich meestal gehaemoliseerd bloed en l iggen enkele losse 
cellen. Wandcellen komen betrekkelijk weinig voor. Ontbreken de ruimten, 
dan schijnt de .. tusschenstof" meer vezelig en treft men enkele kleine, spoel
vormige cellen aan. Deze gebieden sluiten meestal aan bij onregelmatig 
gelegen bindweefselbanden. welke vaak nog een enkele rest van een levercel
balkje of een gedeelte van een eilandje omsluiten. In dit bindweefsel vindt 
men duidelijke infiltraten van kleine ronde cellen en nieuwgevormde gal
gangen. Somtijds ziet men vooral in  de omgeving dezer infi ltraten, niet al leen 
een celvrije. w olkachtige massa tusschen den wand van het capillair  en de 
levercellen, doch ook duidelijk een ophooping van cellen in deze zone. Zie 
a fb. 25. Het bindweefsel l igt meestentijds peripheer; de vena centralis der 
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Af/,. 25. Mirrophoto van de lever van geval XI, vergrooting 220 maal. Haematoxylin,•
t->nsine. 

In het nieuwgr\Ormde bindweefsel bevindt zich een sterke infil tratie mel kleine 
,lonkergeklrurde cellen. l\len ziet deze ook in de ruimtPn tus�chen de wand<'ellen d<·1 
C'apillairen en de lever"ellen. De niet-gestreepte pijlen wijzen de wande-ellen van een 
,·apillair aan, de gestreeptr pijlPn de in de ruimte van D i�se /!elegen infiltraat"rll<'n. 

met bindweefsel «loorgroeide  ei landj es is nog a ls niPt-verwij«I val terug te 
vinden. 

De topographie der bovengenoemde bindweefselbanden is zeer wil lekeurig. 
Zij zijn of zeer breed en sluiten zich dan vaak aan hij een driehoekje van 
Kiernan àf  zij zijn zeer smal en kunnen dan oogenschijnlijk geheel zelf
�tandig in een eilandje of tusschen twee eilandjes loopcn, zoncler eenige aan
sluiting te vinden bij de vena centralis of  het periportale bindweefsel. Dr 
bindweefsel toeneming ziet men zoowel tusschen als in  de eilandjes. De 
grovere bindweefselbanden kunnen parallel  loopen en doordringen dan wille
keurig gedeelten van naast elkaar gelegen eilandjes. De levercelstructnur 
wordt daardoor sterk gewijzigd, doch door de  nog vaak aan\\ ezige venae 
centrales b l ijft de oorspronkelijke houw tlr r  eilandjes herkenbaar. Zie afb. 26. 
In enkele geval len sluiten de  bin dweefselbanden aan bij een vena centralis. 
doch veelal gaan ze er langs. Soms kan de bindweefseltoeneming annulair 
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Afb. 26. l\licrophoto van de lever van geval XI, vergrooting 125 maal. Haematoxyline· 
eosine. 

Een door breede hindweefaelbunden omgeven pseudo-lobulus, waarin een centrale 
,·ene, die nauwelijks verwijd l ijkt, nog duidelijk te herkennen is. Ook in het kwabje 
ziet men woekering van bindweefsel. Dit bereikt plaatselijk de centrale vene, doch 
gaat er kennelijk niet van uit. 

zijn. Merkwaardig is het. dat dit verschijnsel zich niet overal gelijkmatig voor
doet, doch een meer plaa tselijk karakter verkrijgt. 

Ook de espaccs-portes zijn plaa te-elijk verbreed. Zij toonen lichte. in inten
si teit wisselende infiltraten van kleine ronde cellen, en matige hoeveelheden 
zgn. galgangwoekeringen. Voornamelijk in die gebieden. welke aansluiten hij 
het  bovengenoemde bindweefsel. zijn de infi l tra ten evenals de zgn. galgang· 
woekeringen zeer duidelijk. De espaccs-portes kunnen zeer dicht hij elkaar 
gelegen zijn. hetgeen op een algemeene atrophie wijst. 

Coupes gekleurd met S o e d a  n geven eenige grofdruppelige vervetting 
te zien, zoowel i n  de centrale als in  de periphere deelen der eilandjes. Bij 
V a n G i e s o n-kleuring blijkt  de kapsel l icht gegol fd te zijn. Onder de 
kapsel vindt men wisselende hoeveelheden roodgekleurd bindweefsel. In de 
gebieden van sterke dissociatie zijn de  lumina vaak geheel verdwenen en 
ligt een fijn netw erk van roode vezeltjes tusschen en om de smalle lever
cellen. Zie afb. 27. De venae centrales zijn iets verwijd en de wand is iets ver
dikt .  In de intermedia i re of  periphere gedeelten der ei landjes zijn de capil-
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1/h. 27. l\l ic-rophoto van de lever van i;eval X I, vergrooting 235 maal. Van Gieson
k leurinµ:. 

Fijne ,·ol laµ:rnr , ezPls tus�l'iwn d<'n 11 111Hl der ,·npi l lu i r<'n en de lcvel"l'el len. 

lairen verwijd. DP espaces-portes zijn Penigermal!' verbreed. B i e I fi c h o w s
k y-praepara ten vertoouen een licht gerimpelde kapsel waaronder veel 
hindw efsel voorkomt, dat  in hreede handen parallel aan cie kapsel loopt. 
Intracapsulair zijn de tralievezels verbreed en vermeerderd. Midden in dl' 
ei landjes om de venae centrales t reft men vermeerdering van vezels noch 
onmiddel l ijk onder cle kapsel, noch in clP diepere deeleu der lever aan. Dl' 
centrale venen zijn zeer weinig of in het geheel niet uitgezet. In de gebieden 
van dissocia tie z ijn, evenals wij reeds bij de supcapsu lair gelegen part ijen 
vermeld hebben, de tralievezels verbreed en vermeerderd. Zijn de levercellen 
bijna verdwenen. dan wordt het net van tralievezels dichter Pil ontstaat een 
vlechtwerk, dat veel overeenkomst vertoont met bindweefsel. 

Samenvatting: Deze vrouw van 51 jaar, die ongeveer 2 jaar lijdende 
is aan de ziekte van Basedow - hlijkens tachycardie, struma. sterk zwee-
ten en een te groote grondstofwisseling overlijdt onder verschijnselen 
van een angina follicnlaris met hooge koorts, in volledig coma. De lever 
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weegt 1000 gram. De oppervlakte is glad. De consistentie is normaal. 
Microscopisch blijkt de kapsel licht gegolfd te zijn. In het nieuw

gevormde subcapsulaire bindweefsel worden lymphocytaire infiltraten 
gevonden. Ook worden losse. tamelijk kleine of soms grootere groepje� 
van smalle, regressieve levercellen gevonden. welke clan niet alleen 
omgeven maar ook doorgroeid zijn met weefsel dat vezels bevat. Is in 
de resten der eilandjes nog een aanduiding der capillairen aanwezi�. 
,lat is de wand van deze door een wolkige, vezelige massa van de lever
cellen gescheiden. 

Niet slechts onmiddellijk onder de kapsel is de leverstructuur sterk 
gewijzigd, doch ook centraal zijn soortgelijke veranderingen te vinrlen :  
evenwel niet diffuus, doch meer haarclsgcwijzc. Ook hier vinden wr 
evenals in en tusschen de levereilancljes, vermeerdering van hind
weefsel en een meer of  minder uitgehreide dissociatie van de lever
cellen. 

In het bindweefsel worden nitgebrride celinfiltraten gevc,nden en 
treden ook zgn. galgangwoekeringen op. De espaces-porte zijn ver
breed in die gebieden, welke hij het nieuwgevormde bindweefsel aan
sluiten. Z ij vertoonen meestentijds geringe celinfiltraten en enkele 
zgn. galgangwoekeringen. In de diepere gedeelten van de lever zijn clr 
venae centrales niet of zeer weinig verwijd en treedt in den wand een 
uiterst geringe en vaak eenzijdige bindweefselvermeerdering op. Dr 
capillairen zijn, zoowel in de centrale als in de periphere gedeelten der 
eiland jes verwijd. Z ij hevatten eenige kleine ronde cellen en roode 
bloeclliehaampjes. Ook hier wordt het lumen door ren zone, die met 
wolkige, soms draderige sulu,tantie gevuld is. van de kleine, regressieve 
levercellen gescheiden ; in deze substantie vindt men vooral hij de 
kleuring volgens Van Gieson, fijne vezeltjes en cclinfiltraten. 

G EVA L X I I. (S. 3573) . 

A n a m n e s  e. Deze 53-jarige vrouw heeft reeds sinds de laatste 10 jaren 
vage maagklachten. terw ijl  er de laatste jaren nog hartklachten 1•n algemeene 
nervositeit zijn bijgekomen. De laatste maanden is de toestand verergerd. 

K l i n  i s  c /, e g e  g e  11 e n .�. Bi! onderzoek vindt men een magere vrouw .. 
met een l ichaamsgewicht van 6î Kg. De huid is warm en vochtig. Aan de 
voorzijde van de onderbeenen is gering oedeem. De lichaamstemperatuur is 
iets verhoogd (3î.6° ) .  De pols is frequent, doch regelmatig. De ademhal ing is 
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iets te snel (24) . Zij is niet anaemisch. cyanotisch of icterisch. Het  hoofdhaar  
is dun gPplant en voor een groot gedePl te uitgevallen. OogafwijkingPn hreft 
patiënte niet. De schildklier is  duidelijk palpabel.  Aan het hart zijn noch 
percutorisch. noch auscu ltatorisch afwijkingen Le vinden, doch hi.i RöntgP
nologisch onderzoek blijkt een lichte vergrooting naar links LP hPs taan.  DP 
lever is een vingerbreed onder den rihhehoog te voelen ;  zij is niPt hohlwl ig 
van oppervlakte. De urine toont sterke urohil inurie. Het basale metaholismP 
is zeer verhoogd : tot 77 % +. Op grond van de verhoogde grondstofw isseling 
de vergroote schildklier. de tachycardie. de algemeene nervositeit pn clP 
vermagering wordt de diagnose m. Basedowii gest eld. ondanks het ontbreken 
van oogsymptomen. 

In de eerste vijf weken na de  opneming in de kl iniek maakt  de vro1rn het  
vrij goed. De grondstofwisseling daalt en de pols  wordt minder frequen t 
(72-80) . Haar gewicht neemt evenwel a f  (67,1 Kg-60,9 Kg) . Haar tempP
ratuur blijft iets t r  hoog (gemiddeld 37.6° ) en zij wordt nerveuzer. Plotse
ling krijgt patiënte een angina follicularis . gepaard gaande met hooge koorts 
(40.5 ° ) .  Na eenige dagen geneest de keelaandoening, doch krijgt zij pijnen. 
welke aan galsteenlijden doen denken. Ook deze verdwijnen weer �poedig en 
de temperatuur daalt  tot ongeveer 38 ° . Patiiinte begint thans evenwel t P  
hoesten. I n  d e  longen zijn echter geen duidelijke afwijkingen t e  vinden. Dr 
temperatuur s tijgt tot 38,8 ° . Pa tirnte wordt vPel onrustiger. raakt  in de \\ ar 
en is tenslotte bijna geheel comateus. Na  een koude rill ing overlijdt zij. 

P a t /, o l o g i s c h-a n a t o m i s c l, o 11 d <• r z o e /r . Bij de sectie wordt 
rit> volgendP diagnose gesteld : 

S truma diffusa parenchyma tosa Baserlowiana.  
Bronchitis mucopurulenta .  
Pneumoniae lobulares lohi  inf. pulmonis dextri. 
OPdema pulmonum. 
Hypertrophia m. cordis ven t ricul i  dextri l evis. 
Het verslag van de uitkomsten van het macro- en microscopisch onderzoek 

van hart, rechter long, sch ildklier en l ever l aat ik h ier volgen. 
Het l ijk van de tenger gebouwde vrouw toont noch icterus, noch cyanosP . 

noch oedemen. 
Het h(lrt is grooter clan de vuist ; hPt gewicht bedraagt 330 gram. De punt 

is  stomp en  wordt in hoofdzaak door den rech ter ventrikel gevormd. DP 
valvula mitralis is voor twee. de  t ricuspidalis voor drie vingers doorgankelijk. 
Alle kleppen zijn gaaf. De hartsholten zijn iets gedi lateerd. De dikte van den 
spierwancl hPdraagt l inks 10 mm, rechts 5 mm. Op doorsnPde toont de hruin
roode hartspier troPhele zwell ing. 

In de onderkwah van de recht<•r long lwvindcn zich enkele k leine, vastP. 
grauwe haardjes, waaruit  hij druk troebel, niet -schuimPnd vocht te voorschijn 
komt. In de hronchi, waarvan het  sl ijmvlies rood geïnjiceerd is, bevindt zich 
veel etterig slijm. DP longhlaasjes in de grauwe haardjes blijken. bij h istolo
gisch onderzoek, met exsudaat gevuld t e  zijn. 

De schildlclier is Pen weinig vergroot en hePft een l angen processus pyra
midalis ;  het gewicht bedraagt 50 gram. Op de sneevlakte toon t  het grijshrui1w 
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Afb. 28. l\l irrophoto van de le, er van ge,ul Xll, vergrooting 125 maal. Hnematoxy· 
l ine·eosine. 

Toeneming , an bindweefsel onclrr de knp�t-1. Sterk<> clissociatir der IPVNccllen en 
levercelresten. Let op de grillige celvormcn. De tusschenstof is gedeeltelijk homogeen, 
gedeeltelijk brokkelig of vezelig. 

compacte schildklierw eefsel geen duidelijke. met het bloote oog zichtbare. 
met colloïd gevulde foll ikels. 

Bij microscopisch onderzoek hlijkcn de blaa jes vrij gelijkmatig van grootte 
te  zijn, met slechts hier en daar enkele in het lumen ui tpuilende plooien. 
Grootcnclecls zijn ze bekleed met hoog cylindrisch epitheel en gevuld met 
meer of minder eosinophiel colloï1I. Tusschcn de fol l ikels worden hier en 
daar kleine ophoopingen van lymphocyten aangetroffen. Al les te zamen lijkt 
het histologische beeld dus wel op een s truma Basedowiana. 

De lever reikt in de mediaanlijn î cm onder het caudale ui teinde van het 
corpus s terni, in c le rechter mamillairl ijn 1 cm boven den ribbenboog. De 
oppervlakte is glad. De randen zijn scherp. Op cle sneevlakte is de teekening 
vrij rlui clcl ijk. De consistentie is normaal.  In cle met h a e m a  t o  x y I i n  e
e o s  i n t> gekleurde coupes is het volgende te  zien. De kapsel is i ets ge· 
rimpeld. Subcapsulair zijn van dP levercelhalken nog slechts restjes over. die 
hoogstens 4 tot  5 cellen lang en vaak niet meer clan één cel dik zijn ;  Hak 
ook zijn het losliggende cellen. of komen ze in groepjes van twee of  drie 
voor. Deze resten van balkjes en deze soli taire levercellen l iggen meestal ver 

7 
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Afb. 29. \l i<'1 ophoto \ lltl de le, er , an µt•, al X l f, , crgrooting 150 maal. l laematoX} 
l ine-eosine. 

\!en ziet een \ !'na c·, •ntrn l is mc>t haar 01 11µ<'\ inµ De <'ap il lairnn zijn wowrl cPntraal 
als periphePr nanwPlijk- \ t'rn ijd :  zij lll'\ all<'n, naa,t t•c•nige k leine ron<lr donker
µrkleu r<le "ellen. een \\ olkiµt·n, p lt>kkt·riµPn inhoud. De wandcellen zijn van de lrver-
1·ellen af gel i,·ht. 

uiteen. Zie afh. 28. De cellen toonen zeer grill igr vonnen.  " aarbij zi.i er soms 
als aangevreten u i tzien en soms als met s tompe amoehoïde uit loopers voor· 
zien. Men kan aan  vele dezer cel len regressieve veranderingPn " aarn emen ; 
in den regel bevatten zij fijncl ruppelig vf'l. Soms is de kern i:err �lrcht gr· 
kleurd en vindt men nog slechts een vaag zich tbaar. rose gekleurd p roto
plasmaklompje. De subst antie waardoor de cel len van elkaar gpschriden wor
den, is vaak homogeen, doch niet zelden ook vezelig of  een weinig brokkelig. 
In deze substantie zijn vaak kleine hol ten aanwezig, " aa r  omheen, van de 
substantie uit .  soms vezel tjes gevormd " orden : soms ook bevindt zich een 
dergel ijk ho l le t je om de resten van de levercelhalkrn. Er zijn in deze stof 
verder cel len  aanwezig. die spoelvormig zijn. vaak met langgerekte kernen 
of  met ron tle celkt•rnen ter groo t l t• van dit· der l ymphocyt rn. Verder vindt  
mrn n og eenige vaatjes, het  meest gelijkend op capi l lairen met  dui ddijkr 
wandcellen. " aa rin dan veela l  erythrocyten. 

Meer in de diepte van de l ever treffen we  u i tgehreidc complexen eilandjes 
aan, w aarvan de centra le  venen weinig of niet  verwijd zijn en waarom de 
centrale cel len veel bruin korrelig pigmen t bt·vatten. Zie a fb. 29. De capil-
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Afb. 30. J\l icrophoto , an de lever van ge, al XII, vergrooting 235 maal. Haemntoxy· 
l ine-eosine. 

Gehicd met u i tp:ebreide di�,oeiatir der levercellen. Deze zijn klein, ,,afgeknabbeld" 
of ,.inp:edeukt"' van vorm. Het protoplasma hevnt vele fijne vetclrnppels. DP kernkleu
rinp: is vang en onthreekt hier rn daar p:eheel. De oorspronkelijke structuur der capil 
lairen is verdwenen. Tussc-hen de resten der levercelhalkcn bevindt zich ren wolkige 
of duidelijk vezelige suhstantie. \\elke vooral bij de kleurinp: volp:ens Van Gieson 
opvalt. Naast "monocyten"' zijn hier en daar nog enkele endotheelc-ellen te herkennen. 

la iren in de eilandjes zijn soms iet ven, ijd. maar leeg. De peripheer gelegen 
cellen bevatten doorgaans nij veel groYe bolletjes, <lie  zich met S o c cl a n  lil  
roo:l kleuren. Elders ziet  men soortgelijke veranderingen als  h ierboven. voor 
de subcapsulaire gedeelten, beschreven zijn. Er is clan dissociatie van lever
cellen. welke hetzij sol itair. hetzij in kleine. onregelmatige balkjes l iggen. 
Veelal  kan men zien, dat  deze cellen duidelijk te klein zijn. Zij omsluiten een 
ro,:p, soms vrij homogene, vaak ook vezelige . uhrtant ie. Zie  afb. 30. In de 
nabijheid van een driehoekje van Kiernan of  in die van centrale venen. of 
venae sublobulares krijgt deze snbstantir ern veel duidelijker vezelige struc
tuur. Ook met V a n  G i e  s o n-kleuring hlijken zich hier alle vezels te kleu
ren. Zie a fh. 30a. Somtijds ziet men ook lymphoeytai re infi ltra ten. Er zijn 
echter gebieden, waar dezr verschijnselen in veel geringere mate aanwezig 
zijn.  Hier ziet men. lo  van de centrale venen. kleine gebieden met gedisso
cieercle cellen. In de verwijde capil la iren. die leeg zijn, vindt men duidelijk 
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.-IJb. 3011. l'vl irrophoto van de lever van geval XII, vcrgrooting 235 maal. lluernatuX} · 
1 i ne-eosi ne. 

Dr leverc·cllPn zijn gPdi"ol'iePrd Pil Z<'t'r gr i l l ig , an v orrn. T11-sdw11 d,· ,an d,• 1"v,·r-
1 ·, •l l.-n afg"Jichl<' wandrclli>n der capil lairen en de cel lrnlkjr, ziet rnen overal d 11 i ,kl ijl... 
l'\' 11 decb wolkige, deels \ Ctelige sul ,stantie. 

" anclcrllcn. trrwijl tusschcn de wanclccllen 1•11 de lcvt>rccl l'en ruimte over
hli_jft. die soms leeg, maar soms gevuld is met een e,·nigermatr vezl'lige sub
stantie. Er is zeer gt>ringe zgn. woekering van galgangen te zien. 

Bij S o e cl a n  Hl-kleuring vind t  men een geringe. overwegend peripherc 
grofdruppelige vervetting. 

In V a  n G i e  s o n-p1·aepa raten hlijk t  een ei cel van het suhca psula ire ,, cef
sel uit rood gekleurde vezels te bestaan. di1• met de fihreusc kapsel samen
hangen. Deze vezels loopen over het alge1111·,·n evenwijdig ml' l  de kapst>I. In 
de gebieden van dissociatie kleuren zich ook ta l  van kleine vezel tjes roorl .  
Zij omspinnen cla n  heel vaak de smal le  halkjes of ook we l  de a fzonderli.ike 
cel len. In rle gebieden die niel  of \\ einig vera nderd zijn, vindt men in den 
wand van de centrale venen enkele hinclw1•rfselvl'zels. waa rvanuit ook de in 
clr omgeving l iggende capilla iren kleine uitloopertjes ontvangen. welke dan 
niet nauwkeurig te  volgen zijn. 

Met cle B i e  I s  c h o  w s k y-k leuring hl ijk t  een dicht net\\ erk van vezels 
de afzonderlijke levercellen te omspinnen. Men ziet cleze vezels vaak .. auf
gesplit tert". d.w.z. in plaats van één vezel vinclt men er clrie of vier, die 
te zamen zoo dik zijn als de oorspronkelijke vezel. 
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Samenvatting: Een 53-jarigc vrouw, welke sinds 3 tot 4 jaren aan 

m. Bascdowii l ijdt en daarbij tachycardie. struma. nervositeit cu ver

magering vertoont, met <'en grondstofwisseling , an 77 °� , overlijd t 

cenigc weken. nadat  zij van een angina genezen is. na een hijkomcud" 

l ichte p neumonie, in  co11 1a tP11scn toestand. De lever weegt ] 060 gram. 

De oppervlakte is glall ; cl!' cousi"tcntic is normaal.  Bij microscopisch 

onderzoek blijkt de kapsel �cri mp cltl tl' zijn .  Subcaps1 1 la ir hevi111lt z i ch 

ecu laag bindweefsel en zijn ll(· levcrcelhalkcu hijna geheel VPnlwenen 

of wo nlcu overhlijfsels ervan gevol l llcu.  die slech ts 1 1 i t  cnkr•lc cellen 

bestaan of u i t  geheel losliggcmle c(• l len. Al tlcz1· cclgroepcn worden 

01ulerli11g van elkaar gcschci1lc 1 1  door ecu h omogene, vaak ook vezelige 

substantie, waarin naast gningc , orming van nieuwe capil la iren , in

fi l tra ten van deels ly1 1 1phocytair, deels bindwccfselaclr tig karakter op

t retl(• 1 1 ,  tl iP  fijrul ru p pPlig p ro t oplasma lwzi t LP I I , '.l. l 'Pr _!!;rillil,l;t '  v ormen 

t oonc11 Pil op grootcn afstantl van Plkantlcr l!,"(' IP)l;t' II zijn . 

Meer in 1le llicptc va1 1  tic lc,·Pr  zijn tlczl' vp1·a 1Hlcringe11 niet in 

dezelfde 1 1 1atc aamvezig. Ü!' cen tral1· venen zij11 bij 1 1a of in het geheel 

niet verwijd. De structuur der cilan1ljcs is over he t  al�cmccu nog goPd 

herkenbaar. In de centrale gedeel ten 1l1·r l' i la l l lljcs zij 1 1  de ccllc11 klei1 1  

en bevatten zij bruin p igment, terwijl in (Ic pcriphcrP meer grof

d ruppelig vet wordt �rvonden. DP capil lairrn zijn zoowcl in cl(• cen

trale als in tic pcriphcrc getlccltc1 1  l icht vcrwij,1. Zij hcva t tc11 geen of 

zeer weinig bloed, dat moeilijk als zood.mig hcrk(·uhaar is, tloclr t'(' l l  

wolkigcu inhou d ;  de wautlccllen zijn meestal 1luitlc!ijk van tic lever

cellen afgelicht.  In die gebi eden, waar de lcvcrccl lcn sterk gedis

socieerd zijn i!l d" s tructuu1· van de capil lai ren v rijw1·l verdwenen en 

worden tic levercellen gcschcillcn lloor t•cn soortgelijke snhstanlil' als 

,�oor de onm;ddellijk onder de kapsel gclPgcn dccll'n beschreven is .  

De suhstantic is <'chtcr meer wazig, wolkig c1 1  mi 111lcr rijk aan bi l l ll 

weefselaeh t ige cellen. In tic omgeving van tic th·ichcll'kjcs van Kiernan 

of van de centrale venen vindt men meer vezels. 

GEVAL XIII. (S. 3787 ) .  

A n  a 111 1 1  e s  e .  D e  54-jarige vrouw klaagt sinds l \\'ee ja ren over spoedige 
vermoeidheid en hartkloppingen. Zij voel t zich erg zenuwachtig en is o nge
veer 50 pond in gewicht achterui t  gegaan. Tevens heeft zij uitpuilende oogen 
gekregen en is het hoofdhaar s terk uitgevallen.  Zij Z\\ eet veel en voel t zich 
erg warm. Haar slaap is vooral den laats ten tijd Prg onrustig. 
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K / i n  i s  c h e  g e  g e  II e n .,. Bij onderzoek vindt  men een rrg nerveuze 
vrouw met bevende handen. Het l ichaamsgewicht is 66.5 kg. De  huid i• 
vocht ig  en warm. De sclerae zi.in i e t s  geel. De pols is frequent. regelma tig. 
Er  bestaat beiderzijd, exophthalmus 1•11 111 •  öymp l cml 'n  van Moehius e n  Graefr 
z ijn positief.  De schildklier is duidelijk v1•rgroot terwijl aan de voorzijde van 
den ha ls systolische geruischen te hooren zijn. Percutorisch is  het hart naar 
l i nks vergro o t .  Ook op de  Röntgenphoto is een m atige l iukszijdige verhrer
d i ng der figuur van het hart te zien. In tie longen komen geen a fwijkingen 
voor. Milt  en lever zijn niet te  voelen. De urine beva t veel urnhi l ine. Ook 
zijn verschijnselen van lichte cystitis aa1rn ezig. De  hasJle stofwisseling he
draagt 56 "� +. Na ecu hela�t ingsp rcef mPt  50 gram glucose v indt  men de  
volgende bloedsuikern aanlen nuchter .  0 115 verder :  0.205 ; 0 24 ï ;  0.141 ; 
0,130; 0.1 1 5. Na toedi1•ning van jodium daalt  de gronds tofwisseling to t  
24 % + en ,, onlt tot s trumectomie lwslotcn. Onder  verschijnselen van glot tis
oedeem en duhhelzijdigc hronchopn1•umoni1• overlijd t  pat iënt ,· één dag na 
de operatie. 

P " 1 !, o I o g i ., c /1-11 1 1  1 1  t o , 1 1  i ., c I, o 11  ,/ , ,  r :::  o ,,  Ir . Eenige uren na den 
dood ,, oril t sect ie  vp 1 richt .  Op grond van cl1· gc, omlen a fwijki ngen wordt de 
d iagnose gesteld :  

Strum:1 d i ffusa parcnchyurn tosa Basedcrn iana.  
Oedema pharyngis e t  la ryugis. 
Haemorrhagia peril aryngealis .  
Pneu11101 1 iac lohula rcs lohi i n f. pu lmonum amlJOrum. 
Thymus pcrsistcns. 
Hypertrophia ventriculi dcxtri m. eordis. 
Hyperplasia l icnis. 
Cholcli t h iasis. 
Bij het macro- en microscopisch ou clcrzoek van hart, longen, mi l t, schild

klier en  lever word t het volgende gcvonclen. Het i s  het lijk van een regel
matig  gebouwde, tamelijk d ikke vro u \\ . Er zijn geen oedemen. In  het voorste  
mediast inum hevind t zich de  th}mus. \\ aarvan he l  bovenste gedeel te door
b loed i s ;  ze ,, eegt 25 gram .  

Het  lrnrl i s  grooter clan de  ni i s l  1•11 ,, eeg t 345 gram. De stompe punt  
word t  doo r !wide vcutrikels gevormd. Het os t ium m i t ra le  is voor t ,, ee 
vingers, h e t  os t ium t ricuspidale voor drie vingers doorgankelijk. Alle kleppPn 
zijn gaaf. Het myoca rd is l inks 10 111 111. rech t s  3 4 111111. De hartsholten zijn 
niet  gedi lateerd. De krans�lagaderen loopen niet  gcsl ingcrcl : aan  den binnen
kant :,.ijn o nrcg1·lma t igc gele vlekken te zien. D e  hart spier is rood, vast, 
helder. His tologische coupes toouen get•n du i tlclijke ziekelijke veranderi ngen. 

De consistent ie  van tic onderkwabben van beide lonµen is vast. het  l ueht
geha l tP  vermintlcnl. Op dr sneevlaktc ia hel  long,, eefsel h ier plaatselijk 
donkerrood en clof. Bij k11ijpr11 komt  n i t  clc gekleurde  gedeelten troebel. 
n ie t-schnimencl voch t t,· voorschi,in .  In c lc hrouchi bevindt  zich taai .  troebel 
vocht. Een geclec!t t• der louglmis.ie, in  d 1.· ondcrk\\ ahbrn blijkt bij histolo
gisch onderzoek met c l lcrig cxr,udaa t gevuld t t> zi,in .  

De mi l t  i s  sterk vergroo t  1•11 weegt 450 gram.  D e  oppervlakte i s  g lad,  clc 
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Afb. 31 .  l\l inophoto , an de le,er vun J!eval XIII, vergrooting 100 maal. Haematoxy
l ine-eosine. 

Rimpeling ,·an de kapbel. In hrt sulu-npsulairr I , indw1·dsel lie, indeu zil'h infi ltraten 
van kleine donkeq.:ekleunle t'CllPn. Di,�ol'iatie dt•r Ie, crn•l lcn. Re<"hts op de photll 
ziet men ern wolkige rn \'ezclÎl!I' ,uhstantic- tu�sdlC'n den wand der capillairen en dr 
leverrellcn. l iet aantal ,·ellen in het lumen dPr < "apillair<'n i� toeJ!enomen. 

consisten tie is  vrij week. Op de sneevlakte zijn de lrabekcls duidelijk, de 
fol l ikels echter moeilijk te  zien. 

In het  operatiegebied i van de schilrllrlier nog slechts een klein gedeelte 
aa1rn ezig. ter grootte van een kas tanje, dat doorbloed is en door bloedstolsels 
is omgeven. Bij m icroscopisch onderzoek loont dit  schilc lkl iergcdeeltc, even
als het veel grootcre stuk v.in het orgaan. dat bij clc opna tie is weggenomen. 
de kenmerkende histologische , cranderingen , " elke men hij cle ziekte van 
Basedow vindt. De follikels zijn versch il lend van vorm en  grootte en  zijn 
slechts ten deele met colloïd gevuld.  Het ep itheel is  hoog cyliml risch. met 
hier en  daar duidelijke papil laire " oekeringeu van den wancl  der foll ikels. 
Het stroma bestaa t  ui t  dunne bind\\ eefselschotlcn .  waarin enkele ophoopin
gen van lymphocyten worden aange troffen. 

De lever reikt in de mediaanlijn 13 cm. onder het cau,lalc u i teinde van 
h e t  corpus sterni, in de rechter mamilla irlijn ter hoogte van den ribbeboog. 
De lever weegt 1250 gram. Het oppervlak is grof-korrelig. De rand is on· 
scherp. De kleur is grijsbruin .  Op de doorsnede is het l ich tgrijze l everweefsel 
troebel gezwollen .  De teekening is onduidelijk. 
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:1/b. 3:l. l\l inophoto \ llll tl,• lt'\l'r \ all 1-(C\al X l l l .  \ PrJ!roOLÎnl( 120 111ual. l l 111•111utoxi 
l ine-eosine, 

Streepvor111 i gc l ii 1 1Jwerfselstrool..r•1 1 , • ,un, nl iu1 1�1· 1 1dr· 1 1wt hPt ,ulwup u lu i 1c  bind
weefsel, snoe, en µseudo lohul i .if. 

In de met h u c 111 a t o x y I i II c-c o si  II e gekleunle coupt>s wor<lcn 111· 

volgende veramle1·i11gen gevonden. De kapsel is l icht  gerimpeld. Onder tlr 
kapsel is een laag bi 111lweefs1·I ua1rn rzig, waarin men infi l t raten van klei 111' 
ron<le cellen viml t  en hier en daar resten van losliggende levercellen of  
lt•vercelbalkjes. Zie a fh .  31 .  Deze overgeblrvf'n cellen en  balkjes zijn k le in  en 
smal en vaak gri l l ig van vorm. Zij worden omgeven door vele kleine vezeltjes. 
1 11 de vezel tjes komen ruimten voor, welke bloed bevat ten en dus tusschen d t> 
levercellen liggen. In dezP ruimten liggen naast erythrocylcn eenige kleinl' 
ronde cellen.  Df' spaarzaam voorkomc>mlc ,,  andccl len zijn van dc> levercellen 
afgelicht.  

Te mid<len van de vezels liggen. naast cnkclc> cellen met hreede, worst
vormige kernen ook een ige cellen 1111'I duidelijke spoelvormige kernen, Van 
<leze gebieden u i l  dringen fijne vezel tjes de suhcapsulair gelegen eilandjes 
binnen. Zij omgeven dan in fijne golven de vaak smalle. doch ook wel ge
zwollen levercellen. Deze cellen bezitten meestentijds fijml ruppelig proto
plasma, ter\\ ijl de kernen hier en daar arm aan chromatine zijn of  soms een 
gezwollen indruk maken en vacuolen bevat ten, Df' vezels worden in hoofd
zaak gevonden in de ruimten tusschen de levercellen. Temi<l<len van di
vezels l iggen enkele erythrocyten, welke als het ware tusschen de m azen 
zijn doorgegl ip t ;  eveneens wor<len en<lotheelcellen en stercel len van Kupffer 
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Afb. 33. l\licrophuto \ an de lever van µeva! XIII, vergrooting 110 maal. Haematoxy· 
I i ne-eosine. 

Onregrlmutigc turncminµ , un hindwerfsrl. waarin noµ enkele resten van lever· 
l't·llrn of levrn·elhall,.jp,. In dit hindwerf,rl zi,•t men infi l traten van kleinr donker· 
gt>l,.lenrdr l'f'l11•n !'Il nir11\\ µr, n 1 n11lr haurvalrn. De ,·ap i l luirPn zijn lrt>µ, de wandcrllen 
afµelil'ht. 

aangetro ff P11. Deze cellen zijn vaak klein,  terwijl haar kernen soms chroma· 
l ine-klontering toonen. Is de onderl inge sanwnhang der levercellen opgt>
heven en l iggen deze als aparte, kleine ronde, vaak hot>kige cellPn op kleinen 
of grooten afstand van elkaar. dan is er veel vezelvorming. 

In a ndere gebieden komen geen vezels in  de t usschenruimten voor, doch 
een wolkach tige massa. waarin  meestal  geen rootle bloedlichaampjes, doch 
wel enkele. vaak degeneratieve endotheelcel len .  Deze wolkachtige massa 
kan zich duidelijk d i fferentieeren en  dan aansluiten bij een vezelhoudend 
gebied. Ook t reden wel enkele vezel tjes in de wolkachtige massa op; zij 
l iggen er a l thans midclen in. 

Onmiddellijk naast die gedeelten der eilandjes. waar meer of  minder vezel
vorming optreedt, liggen gebieden. waarin met normaal bloed gevulde. wijde 
capil lairen voorkomen. Merkwaardig is het te  zien. hoe hier de met bloed 
gevulde ruimten door een smalle. l icht gekleurde zone van uiterst fijne 
vezels van de meesta l  kleine, regressieve. levercellen gescheiden zijn. In deze 
zöne l iggen enkele endotheelcellen en soms spoelvo rmige cellen met fijne 
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Af/,. 3 1. ,\l i1 · 1 ophoto , a11 J" le, er , an ge\ al Xl l f, \ l"qffooti1 1g 1 1 5  mani Haematox} -
1 ine-eusine. 

Verwijde vena ,·,•ntrali,. n,et gei ing<' wrdikking van den II and. 1n ,·,·11 gedeeltr van 
lwt le1•ereilandjr 1.Ït'l 1111"11 ,tt·rk<' disstwiat Î<' dr1 li·w1't't•l l1 Il 1·11 plaat,r! ijk,· to1•11e111 ing 
van bindweefsel. 

vezelige uitloopers. De verwijding der· capi l la iren is niet a lgemern : onmiddel
lijk naast een sterke verwijding komt vaak een vernatrn ing voor. of althans 
een nauwelijks zichtbare ruimte tusschen de levercellen. 

De subcapsu la ire l everstructuu r  is sterk ge\\ ijzig,!. doordat  daar veel bind
weefsel aanwezig is en doordat vele levercellen uiteengew eken ,•1 1 tenslot t,· 
verdwenen zijn. Heele eilandjes of  dct>len van rilantljPs ,, onlPn omgeven of 
zijn doorgroeid door vezellmndcls. 

Mrcr naar binnen toe in de lever is de oorspronkeli_jk1• s i  ruc l  uur der 
ei landjes over het  algemeen nog goed te  ht' rkenne11. Dt ·  , 1·11ae centrales 
zijn  iets verwijd en de wand is soms iets, doch meesta l  ,, einig, verdikt .  
Het is opm"rkelijk. da t  er , ,  i l lekeurige l ,andvormigt• g1•hi1•tl1·n van lever
weefsel voorkomen, \\ aarin de levercellen op ec11 igl'a afstand 1•vcnwijdig 
aan 1• lkaar liggen en vaak langwerpig en smal zijn. Zie afb. 33. D1• 
levercellen zijn meestal in regressie, het  pro toplasma is fij 1 1 1l ruppelig, de 
kernen zijn arm aan chromatine. pycnotisch. gevacuol iseenl of schuimig of  
ontbreken geheel. De vorm dezer levercellen i s  grillig en kantig. Ze liggen 



107 

Afb. 35. J\licrophoto ,an de lever van geval XIII, vergrooting 235 mani. Hnemntoxy
l ine-eosine. 

Lichte dissociatie drr lPvercellen, ,�elke fijn- tot grofdruppelii:e venetting toonen. 
De wnndcellen der capillairen zijn duidelijk afgel icht. In de ruimten van Disse bevindt 
zich een wolkige, �oms ,,ezelige suhstantie. 

of los, of  in groepjes van ten hoogste 2 tot 3 cellen in l ossen samenhang en 
worden gescheiden door een g deel tel ijk \\ olkige, gedeeltelijk vezelige massa. 
In deze substantie komen hier 1•11 daar ovale, langwerpige lumina voor. ge
vuld met erythrocyten en zonder duidelijk waarneembare wandcellen. Be
halve deze ruimte ziet  meu verschil lende rnorten van cellen in de tusschen
stof :  cellen met kleine, donkere. i;poelvormige kernen eu an<lere met  
grootere, meer ovale of p la t tere kernen. Ook vindt  men er op lymphocyteu 
gelijkende cellen en s tercel len va11 Kup ffer. Al deze cellen zijn oogenschijnl ijk 
wi l lekeurig verspreid. Wel krijgt men den indruk dat in  de omgeving der 
kleinste levercelresten de opeenhoopiug der cel len s terker i5 .  

In andere gebieden \\ ordt. 111 plaats v a u  een band vau verspreide a trophi
sche levercellen. een strook van vezels gevormd, \\ aarin !echts h ier en daar  
nog enkele smalle l evercellen of levercelresten voorkomen. Temidden van  
deze vezelbundels l iggen méér �poelvormige cellen dau in de banden va 11 
a trophie. Ook komen er meer infiltraten, kleine ronde cellen, zgn. galgan g
woekeringen en nieuwgevormde va&tjes i n  voor. Het geheel lijkt veel op 
bindweefsel, met di t  verschil echter, dat  de vezelvorming niet overal even 
duidelijk is  en de ,.grondstof' vaak nog wolkachtig is. Deze handen van 
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atrophisch l everweefsel, dat een vezelige structuur krijgt, kunnen geheele 
gedeelten van één of meer eilandjes omvat ten. Veelal wordt aansluiting ver
kregen bij de espaces-porte. Ook kunnen clczc handen van een centrale  vene 
u itgaan en cla n  het periportale bind,, ecfsel hrreiken. Zie afb. 34. Soms word t 
een verbinding  gevormd tusschen twee, of men driehoekjes van Kiernan en 
loopt hun vrrbinding lángs en nirt diu,r hC'I gebied der centrale vene. Krijgen 
de hescbn•ven banden aansluiting hij elkaar. dan kunnen ringen van himl
weefsel gevormd worden, welke een gPdPcl l r  van ren eilandje of  ook wt· I  
een geheel ei landje geheel omsluiten. 

Buiten deze atrophische gebieden zijn de cilandjPs nog vrij goed behouden. 
De levercel len zijn over het a lgemeen il ' IS grz,, u i len 1• 1 1  de kernen vertoonen 
wel eenige degeneratieve verschijnselen. doch dr dissociatie is gering en de· 
cel vorm is meer afgeroud en minder grill ig. Tusscl1cn dP  cellen ech ter wordt 
vaak een wolkachtige. rose massa gevondPn. waarin hier en daar vezelvor
m i ng voorkomt .  Zie afb. 35. De ui trrst fijne vezels l iggen dan dicht tegen dP 
vezelcellen aan. In die .. tusschenstof" l iggen lang,, erpige lumina, \\ darin men 
soms duidelijk  bloed kan waarnemen. DP 1•1ulotheclcr l len  of w andccllen zijn 
dan  duidelijk van de l 1•vercel l t> 1 1  a fgel icht .  Op andere plaa tsen w ordt al leen 
een wolkachtige massa tusschPn de l c• vc•rct• l l Pn gPvondcn, waarin clan. naa,t 
enkele kleine ronde cellen. min o f  llll'l'r lw;chad igdc• 1•1ulothcclcP! l 1•n voor
komen. Doch ook ziet men hirr t·n daar  w ijdt•. 1111'! l,l n l'd gevulde• Lapillairl'I I 
t usschen de l evercellen liggc•n. zondt•r dal c •r iPts t,· zien 1s van vczelvorming 
of  van een wolkachtigr massa. Dan zijn c•r du idt•lijk " aa rncemharP ,,·andct•l lt·n 
aanwezig. 

De espaces-portes zijn slechts mat ig vnhrct• tl. In die geva llen, ,, aarbij aan
s lu iting verkregen is mei hPl  nicuwgc•vormdc• l,inclwc•rfsrl. z irt  mPn een Zl't'I" 
d uidelijke verbreeding, waarin infi l tra t en van k lcim• romle cellPn en cnkdc• 
zgn. galgangwoekeringen. 

Bij S o e d a n-kl euring toonen dP  lc·v!'l"cPllPn Pl'n fijn- tol grofch·uppc·ligP 
vettige degeneratie, voora l  in dP ct•nt ral ,· gt'dPl' l tPn dn t' i landjrs. 

In de V a n G i e  s o n-prat>para trn blijkt dt> kap�PI gcrimpel,I IP z ijn. Suh 
capsulai r  ziet men ui tgPbrPide vezl'horming. Soms vindt 1 1 1 1•11 t 11 s�chPn 
w ijde, gevulde capil la iren en leverccl l l'n Hlrchts Pnkelc zpcr  fij111• roo 1 IP  
vezeltjes, op andere plaatsen ech ter is d l' vpz,• lvorming zoo dich t .  dat  t l , ·  
capil lairen niet o f  natrn elijks meer tr  herkPnnt'n zijn.  D, ·  vt•nar ct·n tral , - ,  
zijn iets verw ijd en  tooncn Pcnige himlweefsl'ltor111 •mi11g in den wand. Som
tijds liggen de cent rale venen in een band van bimlwt>efse l .  De espaees-portr, 
zijn meestal l icht, soms duidelijk verbreed. 

De B i e  I s  c h o  w s k y-praeparatcn laten ,·en ,Iuidelijkr t oeneming van 
vezels in  de bindweefselhanden zien, terwijl van hirruit een netvormig vlech t 
werk de eiland.ies binnendringt. O m  de vcnar cen t ralrs z iet  men hier en daar 
eenige toeneming van reticu line vezels, maar meesta l z iet  men i n  het  midd,·n 
der  ei landjes geen duidelijke toeneming der vezels. \Vaar de levercellen 
a trophisch zijn worden ze door t ralievezels omgrvt·n. Meesta l  liggen dcz,· 
vezels t egen de levercellen aan. maar hier ,·n ,laa r is een duidelijke ruimte 
tusschen beide  te zien. 
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Snmenrntting: Deze 54- jari�e vrouw. die sind 2 jaar lijdenrle is aan  
de  zit'kte van Basedow en  daarbij tachycardie. vermagering, exophthal
mus haaruitval. sterk zweeten en een struma vertoont. overlijdt éé11 
dag na de operatie - na voorbehandelini; met jodium - onder vcr
St'hijnselen van pneumonie en glottisoedeem. 

De lever weegt ] 250 gram. De oppervlakte is grofkorrelig. 
Microscopisch blijkt de kapsel licht gerimpeld te zijn. Onder de 

kapsel wordt een laai{ bindweefsel gevonden, waarin enkele verspreid 
liµ-gende levercellen of resten van levercelhalkjes voorkomen en infil
traten van kleine ronde cellen. Aangezien geheele eiland jes of deelen 
van eiland jes met vezelbundels omgeven en doorgroeid worclen, is tk 
structuur van het snhcapsnlaire leverweefsel ernstig gestoord. De 
levercellen zijn klein en toonen veranderingen. die aan regressie zijn 
toe te schrijven, in den vorm van fijndruppelig protoplasma en degene
ratie van de kernen. In de nog behouden gedeelten der capillairen zijn 
dr lumina meestal gevuld met een wolkigen inhoud, waarin enkele 
kleine ronde cellen en zijn de spaarzaam voorkomende wandcellen 
door een zelfde of meer vezelige substantie van de levercellen ge
scheiden. 

Meer naar binnen toe in de lever is de oorspronkelijke structuur der 
eiland jes over het algemeen nog goed te herkennen. De centrale venen 
zijn iets verwijd en soms is de wand iets. doch meestal slechts in ge
ringe mate verdikt. Ook hier in het dieper gelegen leverweefsel valt 
rrn aanzienlijke bindwecfseltoeneming op. Deze vermeerdering kan 
zoowrl in de omgeving van een vena centralis plaats vinden en is clan 
steeds min of meer wigvormig, als in de huurt van ren driehoek je van 
Kiernan. Ook worden hier en daar handen gevormd, welke, versehil
lrndr riland jrs doorkruisend. langs de normale venae centrales heen 
loopen. Soms worden gedeelten van eiland jes of zelfs geheele eiland jes 
rloor een rin� v.m bindweefsel omgeven. In al dat bindweefsel zijn 
geïsoleerde lev<'reellen of resten van levereelbakjes te vinden en ziet 
men tevens infiltraten van kleine ronde cellen, enkele zgn. �algang
woekeringrn en nieuwe capillairen. 

In de minder sterk aangetaste µ-ebieden zijn de levercellen eveneens 
rrgrrssirf en klein, doch minder gedissocieerd. De capillairen zijn hier 
nog duidelijk herkenbaar. Zij zijn weliswaar veelal met bloed gevuld. 
maar hnn wall(l is ,Ioor ren wolkige, soms vezelige zone van de lever
cellen grseheidrn. waarin de afgelichte wanclcellen gelegen zijn. De 
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cspaccs-portes zijn daar, waar aanslui ting met het  nieuwgevormde himl
wrcfsp\ is  opgetredl'n, dni,lclijk v<>rli re,·,l .  Üv<>rigcns is  h e t  hinclwl'l'fs1 ! 
in de ilril'hockjcs van Kicrnan sl<>chts WPÏHÏ)!; toegenomen en vindt men 
crin slechts 1;cringc zgn. g,i lgangwockrrin:�Pn en infil traatjcs van 
kl l'inl' ronde cellen. 

GEVAL XIV. (S. 3842). 

A n  II m n , ,  s P. Deze 50-jarigf' vrouw klaagt  s inds twee jaar over diarrhef'. 
Sinds dien Lijd is zij ook spoedig verrnoeicl "u zr1 1 uwachtig en heeft zi.i vef'l 
l ast van hartkloppingen. Vaak is zij bena1rn cl en heesch. Zij zweet veel en 
heeft veel last van haaruitval .  Den laa tsten tijd heeft zij ook pijn hij het  
unneeren. 

K l i n  i s  c /, e g e g e  ,, e n  s. Bij ondt' l'zoek , in ri t  men ren magere vrouw, 
met f'en l ichaamsgewicht van 35 Kg. Zij heeft ge1•n oedemen. Er bestaat 
beiderzijds duidelijke exophthalmus en insu ffici,·ntie der convergentie. De 
schi ldklier is vergroot en er zijn op de plaats  van de zwelling aan den hals  
vaatgeruischen te h ooren. Het hart  i s  n iet  Vl'rgro o l .  Het  electrocardiogram 
toont geen afwijkingen. De longen zi.in norm:1al. Lever en mi l t  zijn niet I l' 
voelen. De urine beva t zeer vee! u robil inc.  In het  wdirnent bevinden zich 
enkele  erythrocyten en cylimlers. D,· basale s tofwisseling bedraagt 36 %+. 
De pols is frequent, doch regelmatig. 

De leverfunctieproef van Fiessinger geeft de volgende u i tkomsten : 
I 35 cc 27 °/1111 

II 80 cc 1 4  °/1111 
111 270 cc 3 11/1111 
IV 

A fgescheiden hoeveelheid galak tosl' : 3,26 gram. 
Na toediening van 50 gram glucose v indt  men de volgende waarden : 0,081 ; 

0,185 : 0,216;  0,257; 0,155. 
Het resu ltaat  van cle bi l irubineproef volgens Bergmann is:  I 0.8 E :  

II  4,4 E; I I I  1 .2 E. De  directe reactie is negatief. 
Onder invloed de!' behande l ing met jodium " ordt de schildklier kleiner 

f'n vaster. Bij herhal ing van de  leverfunctieproef volgens Fiessinger wordt 
nu 1.9 gram galaktose u i tgescheiden. Terwijl de hlaa�on!oteking toeneemt 
wordt patiënte onrustiger. Zij krijgt dubbelzijdige longontsteking en sterft. 

P a  I /, o l o g  i s  c h-11 n a I o m i s  c /, o n  d " r ;;  o e 1.. De sectie vindt 8 
uur post mortem p laa ts.  Op grond van cle gevonden a f" ijkingen word t cle 
d iagnose gesteld :  

Struma diffusa parenchymatosa Base<lowiana.  
Hypertrophia ventricu l i  dextri m .  cordis. 
Dilatatio atrii clextri m. cor<lis. 
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Bronchitis purulenta. 
Pneumoniae lobulares lohi inf.  pulmonum amborum. 
Cholelithia,is. 
Cystitis chronica. 
Oedema pulmonum. 
Hier volgt hrt verslag van de uitkomsten. verkregen bij het macro- en 

microscopisch onclnzuck cler voorna.imste afwijkingen. 
Hrt lijk van de z1•rr magere vrouw toont geen oedemen grcn icll· ruo. , gern 

cya11os1•. In het voorst e mrcl ias t inum wordt een 10 gram weg<'nd,· t hymus
rrst gt·•vondl'n. 

Het !- art " eegt 220 gram en i rechts iets gedila teerd. De punt wordt ge· 
vormd door dP beide ventrikels. De valvulus mitra l is is doorgankelijk voor 
t wee vingers. de t ricuspidalis voor drir vingers. Alle kleppen zijn gaaf. D(' 
rech ter  Yoorkamer is ui tgezet  1•11 de wand van de rechter kamer is l icht 
hypertrophisch. De dikte van den spierwand der l inker kamer is 12 mm. 
van de rechter kamer 3 tot  4 mm.  De hartspier is donkerbruin van kleur 
iets t roebel rn gezwol len. Dr kransslagaderen t oonen geen afwijkingen. Hel 
ovale venster is doorgankelijk. B ij histologisch onderzoek blijkt de hartspier  
gesegment eerd en gefragmenteerd t e  zijn. De dwarse slreping is niet  overal 
duidelijk en aan de polen der kernen is in de spiervezels bruin pigment op
gehoopt. 

De onderkwabben der long<'n hebben een verminderd luch tgehal te  en 
toonen op doorsneden onregelma tige. donkergekleu rde doffe plekken. B ij 
druk komt u i t  deze vaste brokkel ige haarden troebel vocht te voorschijn. 
De bronchi die roode sl ijmvliezen hebben. zijn vrijwel overal, maar in de  
onderkwahhcn hrt  sterkst .  met  e t terig slijm gevuld.  De longblaasjes in <le  
vaste haarden bl ijken hij histologisch onderzoek etterig exsudaa t te beva tten.  

De 11rineblaas is gevuld mPt t roebele. grle  u rine. waarin fibrinevlokken. 
Het slijmvlies. donkergrauw van kleur. is korrelig van oppervlakte  

De schildl.!i<'r is sterk vergroo t :  ze  weegt  85 gram. Op doorsnede toont  het  
h ruingrijze sch ildklierweefsel geen duidelijk mrt het hloote oog zich t bare, 
met colloïd gPvulde blaasjes. Het histologische beeld loont de veranderingen , 
welke kenmerkend zijn voor de ziek t e  van Basedow. De wand der follikels 
bestaat uit éénlagig cylindrisch epi theel.  dat  hier en daar ingestulpte p looien 
toont. SommigP follikels bevat ten normaal col loïcl . andere zijn leeg of gevuld 
m e t  abnormaal gekleurd colloïcl. In  het bindweefselstroma hevinclen  zich 
ophoopingen van lymphocyten. 

De lever reikt in de mediaanlijn 13 cm. oncln het caudale uiteinde van het 
corpus sterni P il in de rechter mamil lai rli.in 2 cm. onder den ribbehoog. Het 
gewich t bedraagt 995 gram. De rand is scherp. het oppervlak is fijnhobbelig. 
De kleur is donknhrnin.  Op doorsnede toont het  l everweefspl l ichte mus· 
kaat noolteekcning. De consistent ie is 1 leegachtig niet-breekbaar. Aan  vaten 
en galgangen nPemt men get>n a fwijkingen waar. De galb/1ws. wier wand niet 
verdikt is. hevat  µ;roengekleurde gal en tal rijke gefacetteerdc s teentjes. 

In de met h a  e 111 a t o x y I i n e-c o s  i n  e gekleurde coupes blijkt dP 
kapsel gerimpeld t e  zijn. Zie  afb.  36 .  Onder de kapsel bevindt zich een dun 
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Afb. 36. :\licrophoto ,an de levrr van !!:<'val XIV, vcrg1ootin(l 100 maal. HaematoX}· 
1 inc-eosine. 

Gf'fimpelde kapel'! met C<'l1 �malle laai: sulwap�ulair hi ndwcd�cl. l lrt 1<',crwccfsrl 
i, atrophisch. 

laagje hindweefsrl f'n ziel mrn wijdt• rni111t1 · 1 1 1 11sschc11  t lr 11w1·stal smallr 
lrvcrcelbalkjcs. Dczr rniml l'n h1·a 1 1 l  woonlrn " aarschijnl ijk aan 111• oorspron
krlijke lumina tier capil lairrn.  Zr zijn met>s la l  gl'vultl mrl h loetl. gemeng,I 
rnl ' l  t•nkelt> lymphocyten rn leucocyten ,·n mPt  ros,· geklrurde cel len, welke 
rrn samcngeklonlerdl' krr11  hez i l len 1• 1 1  vrrmoetle l ijk ziekelijk verandenle 
endotheelcellen zijn. 

Op amlrre plaa tsen vindt men rr g1•1•11 hlot·tl in, doch slechts t·rn wolkige 
massa. " aarin tlezelft lc hovc11gcnoe11 1 t lc cl' l lrn gelege11 zijn. Dr wand dn 
capi lla iren is door tlczt' \\ olkigc maRsa van dr  leverce l lrn af  gel icht.  Wand
cell en komen er weinig in voor. , loch " aunct' I' zij gevonden \\ ord1•11 zijn ze 
duidelijk op er11 ige11 a fstand van t lr l 1· vcrcel le1 1  gelegen. O veral in hrt suh
l'apsulairr leven, eefsel vindt mrn dez1• eig1· 1 1aardige suhstantic tussch,·11 dr 
lrvncellcn 1•11 dcu w an,1 der capil la iren. Sl1 •cl1 l ,  op ,·nkel t' p laatsen t reden 
in de wolkacht ige massa renigt> uit erst fijm· dGch tl 1 1 i tl c l ijk zichtbare vezels 
op. De l cvereel le1 1  :r.ijn ov,•n, egrml smal en lang\\ erpig terwijl hrt p roto
plasma vaak fijntlrnppelig is. De kernen kien rt•n zich over h l' l  a lgemeen vri.i 
goed. De cclvorm is e1·nigszins gri l l ig  en vertoont  ui thol l ingen of indeukin
gen. Het halkverhantl is vaak , crhrokcu. ?:ooclat versch i l l 1" 11 1 le cel len ge
ïsoleerd komen te l iggen. 

fn de dieprrc getlre l t 1•11 van tie lever  is d 1· oorspronkelijke bouw der 
rilan cljes o v,•ral tluitlclijk te herkr111 1e11 .  De v rnae centra les zijn niet of zeer 
,, cinig ven, ijtl. Ook hier vindt mcu . niet al lren in t ie centra le. doch ook in  
de peripherc gedeelten der e i landjes. " ijtlc ruimten. \\ e lke  de smalle  lever-
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.-1/b. 37. l\licrophoto van de le, er \'an gr\'al XIV, vergrooting 125 maal. Haematoxy
l ine-eosine. 

,\ trnphir , an hrt lr, erparench) ln. Dr lc,·Pr<"elbalkcn zijn op\'allend .smal, de ruimten 
der < "apillairen zeer wijd. 

cellen of l evercelbalken van elkaar scheiden. Zie a fb. 37. De levercel len zijn 
zoowel in het midden a ls  in de intermediaire of periphere gedeelten der 
eilandjes smal. langwerpig en vaak grillig van vorm. Soms liggen zij nog in 
ha lkverhand, hoewel vaak uitgebreide dissociatie is opgetreden. De lever
CC'lleu worden van elkaar gescheiden door een ruimte, waarin vrij veel kleine 
roncle cel leu voorkomen. Wandcel len of duidelijk herkenbare roocle h loecl
l ichaampjes vindt men slechts vrij zelden. Komen h ier en daar enkele platte 
\\ anclcel lPn voo1-, clan liggen deze meestal  op eenigen afstand van de lever
CC'l len. Zil' afh .  38. Ook h ier vindt men bijna overal tusschen den wand der 
capil lairPn en ,Ie l evPrcel len een wolkige massa. waa rin op sommige plaatsen 
een paar vezeltjes te  zieu zijn, terwijl men er op a ndere plaatsen infi l tra ten 
van kleine ronde cellen en eenige platte en spoelvormige cellen in aantreft. 
Hier en claar wi_jken de levercellen ZPer sterk uiteen en w orden zij klein en 
grillig van vorm. Zij worden clan van elkander gescheiden door een vezelige. 
draderige massa, w aarin PvenePns kleincel lige infiltraten, maar ouk eenige 
cndotheelcellen en hier en daar eenige cellen met spoelvo1 mige kernen voor
komen. In verschillende levercellen of resten van levercellen onthreken de 
k ernen. Het bindweefsel in de espaces-portes is ook iets vermeerderd en 

8 
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Afb. 38. Microphoto van de lever van µeval 'IV, \•ergrooting 220 maal. Haematoxy
line-eosine. 

Pericapillair oedet>m. D(' endotlH"ek('llcn der eapil lairen zijn van de levercellen afge
licht. In de capilla iren bevindt zid1 W('Înig of geen hloed, terwijl het aantal kleine, 
donkergekleurde cellen is toegcnonlt'n. Levet cel len smal en langwerpig, met fijndrup
pelig protoplasma. 

be.at, naast een middelmatige hoeveelheid zgn. galgangwoekeringen, ook 
eeniae infiltraten van kleine ronde cellen. In sommige bindweefselbanden 
liggen duidelijk zichtbare resten van levercellen. 

Coupes gekleurd met S o e d a n III geven haast geen afwijkingen te zien. 
In B i e  I s  c h o  w s k y-praeparaten Y alt op, dat de  tral ievezels verbreed 

en vermeerderd zijn. Men vindt deze vezels d iffuus door vrijwel het  geheele 
praeparaat heen. evPnwel niet  om de venae centrales. In dit> gebieden, waar 
het leverparenchym nagenoeg verdwenen is, zijn cle tralievezels aanzienl ijk 
verbreed en vermeerderd en nemen zij het karakter van bindweefsel aan. 

Samenvatting: Deze 50-jarige vrouw, sinds 2 jaar lijclencle aan 
m. Baseclowii, hlijkens cle tachycardie, den exophthalmus, het zweeten, 
de struma en cle nervositeit, overlijdt onder verschijnselen van cluhhcl
zijdige pneumonie en cystitis. 
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De lever weegt 995 gram. De oppervlakte is fijnhobbelig; de kleur 
is donkerbruin. Op de doorsnede vindt men een aanduiding van mu:.
kaatnoottcekening. De consistentie is deegachtig, niet breekbaar. 

Bij microscopisch onderzoek blijkt de kapsel gerimpeld te zijn. 
Onder de kapsel bevindt zich een dun laagje bindweefsel en worden 
verder de smalle atrophische levercelbalkjes van elkander gescheiden 
door capillairen, die meer of minder duidelijk zichtbaar bloed bevat
ten, en die veelal door een licht rose gekleurde zöne van de levercellen 
gescheiden zijn. In de lumina worden eenige lymphocyten, leucocyten 
en soms necrotische endotheelcellen aangetroffen. Het protoplasma 
rlrr  meestal min of meer gedissocieerde levercellen toont fijndmp
pelige degeneratie. 

Ook in het meer naar binnen gelegen leverweefsel zijn de cellen 
sterk atrophisch. Z oowel in de centrale als in de periphere gedeelten 
der eilandjes wordt de wand der capillairen vaak door een smalle, rosc 
gekleurde zöne van de levercellen gescheiden. Hier en daar vindt men 
vezclhnndels, te midden waarvan levercelresten, infiltraatjes van 
kleine, ronde cellen en eenige platte cellen gelegen zijn. De espaces
portes zijn iets verbreed ; ze toonen matige zgn. galgangwoekeringen en 
eenige infiltratie van kleine, ronde cellen. 

G EVA L XV. (S. 3890).  

A n a m n e s e. Deze 64-ja rige vrouw is  alt ijd wat zenuwachtig geweest 
en heeft reeds lang last van beven der handen. Vooral sinds den laatsten tijd 
is zij spoedig vermoeid en klaagt zij over hartkloppingen. In de allerlaatste 
maanden is zij zeer vermagerd. Sedert eenige weken klaagt zij tevens over 
pijn bij het u rineeren. Ook heeft zij in dezen t ijd last gekregen van een erg 
d rogen mond en van hoofdpijnen. De eetlust is matig; dt> ontlasting traag; 
de  slaap onrustig. 

K l i n  i s  c h e  g e g  e v e n  s. Bij onderzoek Yindt men een nerveuze. 
regelmatig gebouwde vrouw. De huid is droog. Aan de onderbeenen bestaa t  
een l icht oedeem. De pols is frequent, 136, klein, gespannen, regula ir, 
aequaal. synchroon en symmetrisch. De arteriae brachiales zijn iet& verhard 
en loopen geslingerd. De bloeddruk bedraagt 148/80. De schildklier is niet 
te  voelen. Het hart is naar l inks iets vergroot. De longen toonen geen bij
zondere afwijkingen. De lever is even te voelen. In de urine is, naast een 
zeer kleine hoeveelheid eiwit, veel urobiline aanwezig. In het sediment 
komen veel leucocyten voor. De grondstofwisseling bedraagt 35 % +. Bij 
Röntgenologisch onderzoek blijkt het hart niet vergroot te zijn. Het electro
cardiogram toont, behalve invloed van den tremor. geen a fwijkingen. 
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De p roef van Fiess1 11ger geeft de volgend!' u i tkomsten:  I: 120 cc : 12 % : 
1 .44 gram ; I l :  0 ;  111 : 0 ;  IV:  0. Totale h oeveelheid afgescheiden galaktos!' 
1 .44 gram. 

Ondanks hehanrlel ing met nro lropinc hehoudt patirnte vel'I last van de 
hlaasontsteking. Zi.i wordt daa rom gespoeld met oplossing zilvernitraat  en 
ml't hoorwa ter. De temperatuur loopt op tot 39 ° . In plaats van u rotropin!' 
krijgt zij nu drie maal daags 1 00 mill igram pyridmm. De temperatuur daalt  
tot 37,8° . Na eenige dagen echter wordt pati,;ntc w eer erg onrustig en klaagt 
vooral o ver pijn na het  wateren. De polsfrequentil' neemt toe tot 120;  de tem
peratuur stijgt weer tot 38,5 ° . In den loop van den clag gaat patirnte zeer snel 
achteruit.  Dl' pols wordt zeer freqnl'nt ( 150/180) en is nauweli.iks meer voel
haar. ZI' zwl'et zeer sterk en geraakt 's avonds in com a ;  rle bloedsdruk is dan 
80/50. Er wordt hloerl transfusie verricht en tevens cortine 1'11 lugol toege
diend : zonder resultaat  echter. Ondanks in traveneuze inspuitingen met 
ephedrine en met lugol, h l ijft het coma voortduren en korten tijd daarna 
overli.idt patirnte. 

P u t /, o 1 o g i s  c h-n n <1 t o m i  s r /, o n  d <' r z o <' lr . 10 uur post mortem 
wordt de sectie verricht .  Op grond van de gevonden afwijkingen w ordt de 
diagnose gesteld :  

Struma diffusa pa renchymatosa Baseclowiana. 
Pericarditis serofi hrinosa acuta. 
Pyelont>phritis acuta hi lateralis. 
Cy&titis acuta .  
Dilatatio cordis totius. 
HPt vnslag van het macro- en microscopisch onderzoek der belangrijkste 

a fwi.ikingen laat  ik hier vo l gen. 
Lijk van Pen regelmatig gehomnle vrouw. in goeden voerl ingsloestand. Het 

lichaamsgewicht hedraagl 59.7 kg. Geen 0 1•demen. gl'en icterus, geen cyanose. 
In het voorste mediastinum is op de  plaats van de zwezeriksklier al leen vet
wepfsel aanwezig. Het h artezakje hevat gPel troehel vocht. Het epicard en 
lwt pericard zijn rood geïnjiceerrl en met fihrinc  hedekt .  

Het h11rt  weegt 350 gram.  HPt  Ppica rd is met  fihrine hedekt. DP stomp<' 
punt w ordt door heide Vl'n lrikels gevormd. D<' consistentiP is  l inks normaal , 
rPchts iets verlaagd. Dl' valvula mitralis Pn d l' t ricuspidalis zijn heidl' voor 
clrif' vingers doorgankelijk. All" kll'ppen zijn gaaf. hehondens een gering!' 
hasale sclerose aan de aortakleppen. D<' hartshol ten zijn gedi la tPerd. D r  
cl iktl' van d e  h a rtspier herl raagt l inks 8 m m .  rPchts 2 tot 3 m m .  Dt> krans
slagadert'n loopen niet geslingerd, maar toonPn toch aan rlrn hinnPnkant 
onregelmatigr grelwitte verdikkingen. Hrt foramrn ovale is gesloten. Be
halve segmrntatir en fragmPntatiP en pigmPntophoopingen aan de  polen dn 
kernen toonen de spiervezels i n  de histologische coupes geen ziekelijke vn
aml e,·ingen. 

DP ni<'ren wegen tl' zamen 255 gram. Dt> kapsels l a ten gol'rl los. Het oppn
vlak is  glad,  met hier en claar enkele grill ige, grove intrekkingen. De h reek
haarh eid van h et roodbruine nierweefsel i s  iets verhoogd. Op het sneevlak is 
de grens t usschen schors en merg overal scherp. De fijnere teekening van de 
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schors is onduidelijk. De nierbekkens zijn niet verwijd, doch hun slijmvliezen 
toonen sterke vaatinjectie en kleine puntvormige bloedingen. Bij histologisch 
onderzoek van de nieren blijkt, dat  het epitheel der nicrkanaal tjes troebel 
gezwollen is en hier en daar gedesquameerd. 

De schildlclier is niet vergroot :  zij weegt 20 gram. Op doorsnede loont het 
hleekbruine schildklierweefsel geen met het bloote oog herkenbare met col
loïd gevulde blaasjes. Hoe\\ el de  schildklier niet vergroot is, toonen histo
logische coupes van het orgaan toch duidelijk a l le  kenmerken van de s truma 
B asedowiana. Men ziet overal een dichte toeneming van bindweefsel. De 
follikels zijn wisselend van groot te  en het epitheel is voor het grootste deel 
cylindrisch. Hier en daar is het 1,edesquameercl, elders toont het ingestulpte 
p looien. Sommige follikels bevat ten normaal colloïd, andere abnormaal ge
kleurd of heelemaa l  geen colloïd. In het hyperaemische bindweefselstroma 
worden enkele lymphocyten-infilt raten aangetroffen. Prof. W e g  e I i n. die 
tijdens een bezoek te  Groningen deze coupes gezien had, verklaarde zich met 
de diagnose accoord. 

De rand van de lever reikt in de mediaanlijn 11 cm. onder het caudale 
uiteinde van het corpus s terni en in  de rechter mamillairlijn  2 cm. o nder den 
ribbeboog. Het gewicht bedraagt 1110 gram. De oppervlakte is glad; de kleur 
is bleek roodbruin. Op de sneevlakte is de l eekening duidelijk en onregel
matig. De breekbaarheid van het leverweefsel is normaal .  

I n  de met h a e m a t o x y I i n e-e o s i n e gekleurde coupes b lijkt  hel  
v olgende : de kapsel is  l icht gegolfd. Zoowel onmiddellijk o nder de kapsel 
als in dieper gelegen leverweefsel is he t  beeld vrijwel gelijk. Overal. in al le 
coupes, wordt men getroffen door een zekeren rijkdom aan kernen. De hou,\ 
der ei landjes is niet overal even duidelijk. De venae centrales zij n  wijd en 
de wan d  is vaak min of meer vezelig verdikt. 

De levercel len zijn vooral in  de centrale gedeelten der eilandjes klein en 
dikwijls met geelbruin pigment gevuld.  De kernen zijn ongelijk van groottP 
e n  klf"uren zj,,!, verschil lend. De capilla iren zijn in deze gedeelten nogal wijd 
en bevatten meestal  gehaemolyseercl bloed en enkele <lonker-gekleurde 
ronde cellen. De endotheelcellen liggen tegen den wand der capillairen aan 
en toonen weinig of geen afwijkingen ;  soms is  eenige samenklontering van 
chromatine waar te  neme,1. In de peripherie der eilandjes zijn de leYercellen 
grooter en ook p lomper va11 vorm. De kernen toonen ook hier samenklonte
l"Îng van chromatine en soms schuimige ontaarding. terwijl het protoplasma 
vettige degenera tie te  zien geeft. De capillairen zijn iets verwijd, doch niet 
in die mate a ls men in de een lrale gedeel ten tier eilandjes aantreft. 

Soms vindt  mcu hit>r eu daar l evercelleu.  waarin 3 tot 4 kernen voorkomen. 
en w aar omheen dan eudolheelcellen en kleine ronde cellen gegroepeerd 
zijn. Ook op a ndere plaatseu in het pnteparaat wordt men getroffen door de 
a anwezigheid dezer eigeuaardige infilt raatjes. Men ziet clan meestal een 
klein of groot aanta l  eu<lotheelcelleu. kleine en groote cellen, die zoowel 
ronde als ell ipsvormige, driehoekige als ha lvemaanvormige ken1e11 bezitteu. 
in  de omgeving van kleine levercellen of resten hiervan. Zijn deze gebieden 
w at uitgestrekter, dan kan men een beginnende vezelvorming waarnemen. 
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Ook treden dan wel leucocyten op. In deze gebieden vormen de levercellen 
vaak overgangen naar zgn. ga lgangwoekeringen. De espaces-portes kunnen 
iets verbreed zijn, zij toonen veel bloedingen. eenige zgn. galga ngwoekeringen 
en nu eens meer, dan weer minder infi ltraten van kleine ronde cellen. Hier 
en daar l iggen in het wi l lekeurig verspreide nieuwgevormde bindweefsel 
eenige resten van levercel len. 

Bij de coupes gekleurd met S o e d a II III vindt men, meestal  in de peri
phere gedeelten der eilandjes, geringe, grof-druppelige vervetting. 

V a  n G i e s  o n-praeparaten l aten een l icht gegol fde kapsel zien. In het 
l everweefsel onder de kapsel vindt men niet te veel bindweefsel. De venae 
centrales zijn hier en daar verwijd en de w anden ervan iets verdikt. Men krijgt 
den i ndruk, dat  de eilandjes kleiner zijn dan normaal. Zoowel in de subcap
sulaire als in de diepere l agen van de lever liggen om en tusschen de lever
cellen fijne, l icht gegol fde, rood gekleurde vezel tjes. Vooral tusschen de hier 
en daar aanwezige infi ltraa tjes treft men vele vezeltjes aan. 

In de  volgens B i e  I s  c h o  w s k y gekleurde coupes ziet men, dat de 
� enae centrales verwijd zijn en een ongelijkmatige l ichte toeneming van 
retieuline-vezels in den w and vertoonen. Slechts op enkele p laatsen vindt 
men ren vermeerdering der vezels in de centra der eilandjes. De tralievezels 
zijn over het a lgemeen verbreed en vermeerderd. Zij omspinnen de a trophi
sche levercel len. In de gebieden, waar  het leverepitheel bijkans verdwenen 
is, krijgt men een vlechtwerk van hreede vezels te zien. 

Smne,watting: Deze 64- jarigc vrouw wordt in de kliniek opgenomen 
wegens klachten, wijzende op hyperthyreose: zenuwachtigheid, beven 
der handen. vermagering en verhoogde grondstofwisseling (35 9ó + ) .  
Bovendien heeft zij klachten in vcrhaml met d e  hlaas en de tempera
tuur is iets verhoogd. Na ecni�e weken wordt zij erg onrustig ; ze be
gint te braken en er treedt tachycardie op. Kort daarna wordt ze 
comateus. De polsfrequentie loopt op tot 150-180. Ondanks alle 
therapie overlijdt zij spoedig. 

Bij de sectie vindt men, behalve een struma Basedowiana, peri
canlitis serofibrinosa Pn cygtitis met acute pyclonephritis. Het hart is 
gedilateerd. De lever is klein en weegt lllO gram. Op de sneevlakte is 
de teekening duidelijk. De peripherie der eilandjes is geel en de centra 
zijn als roode puntjes of strepen zichtbaar. 

Bij microscopisch onderzoek wordt een algemeene atrophie van het 
levcrparenchym gevonden, welke vooral in de diepere lagen het dui
delijkst is. Vele levercellen bevatten geelbruin pigment. De centrale 
venen ZIJn verwijd en de wanden zijn hier en daar verdikt. Verder 
worden in willekeurige gebieden celinfiltraatjes aangetroffen, welke 
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om geïsoleerd liggende levercellen of resten van levercellen gegroe
peerd zijn. Het bindweefsel in de espaces-portes is somtijds iets ver
meerderd. Men vindt er zgn. galgangwoekeringen in en onregelmatige 
infiltraten van kleine ronde cellen. Zoowel met Van Gieson- als met 
Bielschowsky-kleuring is een vermeerdering van vezeltjes om de 
a trophische levercellen te zien. 

G EVA L XV I. (S. 3892) .  

A n a  m n e s  e .  Deze 40-jarige vrouw i s  sinds eenige maanden erg ver
m agerd en ,•oelt zich zeer vermoeid en nerveus. Ook is haar  hals veel dikker 
geworden en heeft zij veel la t van zw eeten. Vooral in den laa tsten tijd voelt 
ze zich erg angstig en gejaagd en heeft ze af  en toe h artkloppingen. De 
menstruatie is de  laatste maanden erg onregelmatig. De jongste zuster van 
patiënte is overleden na strumectomie. 

K L  i n  i s  c h e  g e  g e  u e n s. Bij onderzoek vindt men een zeer onrustige 
en angstige vrouw, w elke in goeden voedingstoestand verkeert. De handen 
beven erg. De huid is warm en vochtig. Er bestaa t  sterke dermographie. 
P atiënte is noch anaemisch, noch icterisch of cyanotisch. De  pols is frequent, 
120, regulair, aequaa l, goed gevuld en gespannen. De bloedsdruk bedraagt 
205/95. Beiderzijds bestaat exophthalmus. Het symptoom van Moebius is 
positief. De schildklier is duidelijk vergroot. Er zijn lichte vaatgeruischen te 
hooren. Het hart  toont geen afwijkingen. De longen evenmin. Lever en milt 
zijn niet te  voelen. 

Tijdens haar verblijf in de interne kliniek krijgt patiënte een angina 
ca tarrhalis. Zij begint te  koortsen en wordt erg onrustig. Na eenige dagen 
treedt een diep coma in. De pols wordt zeer rad en klein. De temperatuur 
stijgt tot 41 °. Weldra overlijdt  patiënte. 

P a  t h o l  o g i s  c h-a n a  t o m  i s  c h o n  d e r  z o  e Ic. 21 uur post mortem 
wordt sectie verricht. Op grond van de gevonden afwijkingen wordt de 
diagnose gesteld :  

Struma diffusa parenchymatosa Basedowiana. 
Angina catarrhalis. 
Hypertrophia et dilatatio m. cordis. 
Hyperp lasia thymi. 
Haemorrhagia subarachnoidealis perva. 
De voornaamste a fwijkingen in de organen zullen hier uitvoerig worden 

beschreven. 
Lijk van een ietwat tengere vrouw, in matigen voedingstoestand. Er bestaat 

een spoor oedeem aan de enkels. De zwezeriksklier weegt 30 gram. 
Het hart is grooter dan de vuis t ;  het gewicht bedraagt 385 gram. De 

stompe punt wordt in  hoofdzaak door den linker ventrikel gevormd. De 
valvula m itralis is voor twee. de tricuspidalis voor drie vingers doorganke-

_ _J 
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lijk. Alle kleppen zijn gaa f. De hanshol ten zijn ge<lilatf'erd. De hartspier is 
links 10-12 mm dik. rechts 3-5 mm. Het spierweefsel is rood van kleur, 
helder. De  coronairvaten toonen geen afwijkingen. Het foramen ovale is 
gesloten. Histologische coupes van de hartspier toont'n geen hijzondere af
wijkingen, behoudens een l ichte verhree1ling van d e  vf'zcls van den rechter 
kamerwand.  

De schildlrlier is l icht vergroot en weegt 40 gram.  De oppervlakte is  glatl .  
Op doorsnede toont het bruingrijze schildkliern 1•ef sel geen duidelijk met het 
bloote oog zichtba re, met colloïd gevulde blaasjes. Bij histologisch onderzoek 
blijkt, dat in het bimh, eefselstroma hier en daar ophoopingen van lympho
cyten aanwezig zijn. De grootte der follikels is vrij sterk wisselend. Sommige 
hevatten normaal gekleurd colloïd, vele echter zijn leeg of gevuld met col
loïd, dat zich lichter of donkerder dan normaa l  kleurt. In het pathologische 
colloïcl l iggen talrijke a fgestooten epitheelcellen. In de meeste fol likels is 
het epitheel hoog cylinclrisch , terwijl het in sommige u itpuilende pap illen 
in het lumen vormt. Alles te zamen dus een h istologisch heeld, dat  ken
merkend is voor de struma Basedowiana. 

De rallll van de  ler•er reikt in de mediaanlijn 6 c.m. onder het caudale 
uiteinde van het corpus s terni en in de rechter mamillairlijn 2 c.m. boven 
den ribbeboog. De lever is tamelijk klein en weeg! 1 185 gram. Het oppervlak 
is glad, de kleur roodbruin.  De rand is scherp, de consistentie normaal .  Op 
de sneevlakte is de teekening tamelijk du idelijk. hier en daar wat vlekkerig. 
Uit cle vaten komt een weinig bloed. 

In de met h a e m a t  o :i.. y I i II e-e o s  i n  e gekleurde coupes blijkt, dat 
de kapsel glad is. Zoowel onder 1le kapsel als in  de cl ieprr gf'legen gedeelten 
toom het leverweefsel overal een rela tieven celrijkdom, doordat er een dif
fuse atrophie van het leverparenchym bestaat .  De venae ct!ntrales zijn over 
het algemeen iets te wijd en de \\ amlen kunnen licht tot matig verdikt zijn. 
De in de eilandjes centraal gelegen leve1·celle11 zijn over het algemeen klein. 
onregelmatig en kantig van vorm. Vaak ontbreekt de kern, of, zoo deze aan
wezig is , vertoont zij degeneratieve verschijnselen. In de centrale gecleelteu 
der eilandjes zijn de capil la iren iets te w ijd en he, a tten meestal gehaemoly
seerd bloed en enkele kleine ronde cellen. Meestentijds zijn normale wand
cel len aanwezig. Ook in de  periphere gedeelten m aken de capilla iren den 
indruk iets te wijd te zijn. Op sommige plaatsen kan zelfs de capil la ire ver
" ijding sinusoïde vormen aannemen. De levercellen zijn dan zeer smal. In 
deze capillairen l iggen veel lymphocytenachtige cellen. Merkwaardig is het. 
dat men hier en daar kleine gebieden van levercellen aantreft. welke door
groeid of omgeven zijn door bindweefsel. De levi!rcellen zijn clan klein en 
liggen ver uiteen. Het bindweefsel in de espaccs-portes is vrijwel niet ver
breed en bevat eenige zgn. galgangwoekeringen en ongelijkmatige, doch niet 
talrijke infiltraten van kleine, ronde cellen. 

Klruring met So e cl a n  III toont, dat er matige. zoo\\ el centrale als peri
phere grof-clruppelige vervetting aa1rn ezig is. 

V a  n G i e  s o n-praeparaten toonen een gladde kapsel. D,,. centrale venen 
i:ijn licht verwijd en de wand is soms p laatselijk opeens verdikt. Op vele 



121 

plaatsen vindt men roode vezeltjes om en tusschen de levercellen. De 
espaces-portes zijn nie t  of  nauw elijks vrrbrecd. 

In B i e  I s  c h o  w s k y-praeparaten ziet men. dat  de kapsel glad is .  Om 
de meeste venae centrales i �  een duidel ijke toeneming van reticulinevezels 
aanwezig. Vaak ziet men gebieden van vezelvorming, Jie van deze venen 
u itgaan. Dezr vezelvorming vindt  echter ook elders p laats. in geheel zelf
standige. geïsoleerd gelegen gebieden. 

Samenvat t ing: Deze -J.0-jarige vrouw is wegens onrust bij m. Base
dowii in de kliniek opgenomen, met lichte glycosurie en een angina 
catarrhalis. Deze laatste verergert tot een angina lacunaris met hooge 
koorts. Spoedig daarna treedt een collaps in en overlijdt patiënte, 
ondanks allerlt'i venense in jecties, die slechts zeer kort effect hebben 
gehad. 

Bij sectie wordt een angina catarrhalis gevonden en hyperplasie van 
de thymus. Het hart is verwijd en gehypertrophieerd. De struma toont 
duidelijk het heelcl. dat kenmerkend is voor de 111 .  Basedowii. De leve1· 
is klein en weegt 1185 gram. Op de snecvlakte is de teekening duidelijk. 
doch hier en daar wat vlekkig. Bij microscopisch onderzoek hlijkt een 
algemeene atrophie der levercellen te bestaan, die in de centrale ge
deelten der eiland jes het duidelijkst is. Deze cellen maken een necro
hiotischen indruk. De centrale venen zijn te wijd en de wand is soms 
!'enigszins verdikt. De capillairen zijn zoowel in de centrale als in cle 
periphere gedeelten der eiland jes te wijd. Deze capillairverwijdingen 
kunnen sinusoïde vormen aannemen. In willekeurige gebieclen treden 
enkele cclinfiltraat jcs op in de omgeving van geïsoleerd liggende lever
cellen of resten van levercellen. Het bindweefsel in de espaces-porte� 
is niet vcrhreed, maar bevat eenige zgn. galgangwoekeringen en enkel,· 
onregelmatige infiltraten van kleine, ronde cellen. Met de kleurin(! 
volgens Van Gieson zijn fijne vezeltjes 0111 en tusschen clc levercellen 
te vinden. 

G EV AL XVII. (S. 40S0) . 

A n "  m n e s  e. De klach ten van deze 34-ja rige vrouw dateeren sinds een 
jaar.  Het is begonnen met een benauwd gevoel in de ha lsstreek. Daarna heeft 
zij last gekregen van hartkloppingen en spoedige vermoeidheid. Geleidelijk 
is zij vermagerd en waarschijnlijk wel 20 pond afgeval len. Sinds de laatste 
m aanden is ze zeer zenuwachtig en prikkelbaar. Haar hoofdhaar va l t  u i t  
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haar handen beven ;  ze is heesch. Bovendien heeft zij frequente ontlasting. 
K l i n  i s  c h e  g e g  e v e n  s.  Bij onderzoek vmdt men een tenger vrouw· 

tje. Ze is niet gejaagd. Het lichaamsgewicht bedraagt 48,3 Kg. De huid is 
warm en vochtig. Er bestaat get·n icterus, geen cyanose, geen oedemen. De 
pols is iets frequent, ï6, celer, regula ir, synchroon en symmetrisch. De 
bloedsdruk bedraagt 150/70. Het hoofdhaar is dun geplant. Beiderzijds be
staat l ichte exophthalmus, l inks meer dan rechts. De convergentie is ver
minderd ; het symptoom van Graefe is positief, van Stellwag negatief. De 
schildklier heeft de grootte van een sinaasappel. ,,Schwirren" is duidelijk 
waarneembaar. Het hart  en de longen toonen geen afwijkingen. De lever i s  
niet t e  voelen. D e  milt reikt één vingerbreed onder d e n  ribbeboog. De urine 
bevat veel urobiline. De grondstofwisseling bedraagt 35 %+. Bij de proef 
van Fiessinger wordt in hd geheel 2,8 gram galaktose u itgescheiden. Na 
eenigen tijd verpleegd te  zijn, " ordt patiënte in  vrij gunstige conditie ont
slagen. 

Een maand latei· echter komt ze, weer ernstig ziek, in de kliniek terug. Zij 
wordt nu bestraald, doch de grondstofwisseling wil niet dalen. Daar boven
d ien de vermagering ernstige vormen heeft aangenomen, durft men geen 
strumectomie verrichten, maar besluit de schildklierarteriën af te binden. 
Na deze operatie gaat zij geleidelijk achteruit en vermagert nog meer. 
4½ maand nadat ze voor het eerst in de kliniek 1s opgenomen, overlijdt zij 
aan algeheele uitputting. 

P a t h o l o g i s c h-11 n a t o m i s c /r 
a fwijkingen, gevonden bij de sectie, die 
wordt de volgende diagnose gestel d :  

o n d " r .::: o e Ic .  O p  grond v a n  de 
15 uur post mortem wordt verricht, 

Struma diffusa parenchymatosa Basedowiana. 
Hypertrophia m. cordis totius levis. 
Pneumoniae lobulares lobi inferioris puim. amborum. 
lnfarctus l ienis. 
Splenitis acuta. 
Ulcera intestini i lei parva. 
Thrombosis venae i l iacae sinistrae. 
Emaciatio. 
Een verslag van het macro- en microscopisch onderzoek van de voor

naamste a fwijkingen laat ik hier volgen. 
Lijk van een zeer sterk vermagerde vrouw: ,,vel over been". Het spier

beenstelsel is zeer weinig ontwikkeld. Beide oogen puilen sterk uit. Er is  
flink oedeem rond beide enkels, vooral l inks. Aan  den hals zijn de over
blijfselen van de operati ewonde zichtbaa r. 

Het hart is iets te groot  en weegt 235 gram. Het reikt ver naar l inks. De 
punt wordt gevormd door den linker ventrikel ;  het  is fl ink samengetrokken. 
De valvul a  mitralis is doorgankelijk voor twee, de tricuspidalis voor nauwe
lijks drie vingers. Alle kleppen zijn gaaf. De l inker kamer is licht gedilateerd. 
De hartspier is  licht hypertroph1sch. De dikte bedraagt l inks 11  mm., rechts 
3 tot 4 mm. Op doorsnede is de  spier roodbruin. De kransslagaderen loopen 
niet geslingerd en toonen nagenoeg geen veranderingen aan den binnenkant. 
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Het ovale venster is gesloten. Het spierweefsel loont ,  bij histologisch onder
zoek. geen bijzondere afwijkingen behoudens hier en daar w a t  pigment
ophooping aan de polen der kernen. 

De milt weegt 290 gram en is van " eeke samenstelling; in de onderste 
pool bevindt zich een anaemisch infarct. Bij microscopisch onderzoek bl ijken 
er vele leucocyten in de pulpa nanwezig te zijn. Het onderste gedeelte van 
den dunnen darm toont een paar vlakke zweren. met niet-verheven, licht
ondermijnde randen. Ze tonen in de h istologische coupes geen specifiek 
karakter. De l inker vena i l iaca blijkt door een brokkelige thrombusmassa 
verstopt te zijn. 

De schildlclier is vergroot en heeft haar oorspronkelijken vorm behouden. 
De oppervlakte is hier hobbelig. Het gewicht bedraagt 60 gram. Op door
snede toont het vaste bleek bruine weefsel geen duidelijk met het bloote oog 
z ichtbare. met colloïtl gevulde blaasjes. Histologische coupes geven het beeld 
te zien, dat  voor de schildklierafwijkingen bij de ziekte van Basedow ken·  
m erkend is.  De cubische tot cylindrische cellen vormen kleine, onregel
m atige follikels, waarvan sommige vaag gekl eurd colloïd bevatten, andere 
daarentegen zeer donker gekleurden inhoud. In dit  colloïd treffen we vaak 
gedesquameerde cellen aan.  Hier en daar toonen de foll ikt>ls in  het  lumen 
u i tpuilende plooien. Er is een duidelijke bindweefseltoeneming, waarin ver
spreid lymphocytenophoopingen l ig!!en, die echter niet groot en talrijk zijn .  
Hier  en daar vindt men necrotische velden, waar  omheen geen ontstekings
reactie is,  vermoedelijk tengevolge Yan de a fbinding der arteriën ontstaan. 
Dit i s  het beeld van een struma Basedowiana na J-behandeling. 

De longen toonen i n  de onderkwabben lobulaire haarden ; daarin wordt b ij 
microscopisch onderzoek, etterig exsudaat gevonden. 

De lever is klein, weegt 9ï5 gram. De oppervlakte is glad, roodbruin, hier 
en daar vlekkig geel .  De consistentie is normaal .  Op doorsnede is  de kleur 
l icht roodbruin ;  de teekening is duidelijk. De hreekbaarheid is normaal .  
Vaten en galgangen toonen geen macroscopische afwijkingen. 

In de met h a e m a t o x y I i n e-e o s i n e gekleurde coupes blijkt, dat de 
kapsel licht gegolfd is.  Zoowel in  het onder de kapsel als  het dieper gelegen 
l everweefsel wordt men getroffen door een grooten kernrijkdom, doordat 
de  cellen kleiner zijn dan normaal .  

De centrale  venen zijn matig of niet  uitgezet. Hier  en daar toonen ze 
eenige toeneming van bindweefsel in  den wand. Zij zijn meestal  leeg. 

De levercellen zijn, zoowel in de centrale als in de periphere gedeelten 
der ei landjes klein en smal en vaak wat afgerond. Het p rotoplasma is fijn
korrelig en de kernen zijn ongelijk van grootte. Soms bevatten ze twee o f  
m eer kernen. D e  capillairen zijn meestal niet verwijd e n  bevatten bloed of  
resten daarvan. De wandcellen l iggen gewoonlijk tegen de levercellen aan, 
d och op sommige plaatsen zijn zij er duidelijk van afgelicht. De inhoud van 
de  capi l lairen is  op die p laatsen wolkachtig. terwijl het l umen vaak vernauwd 
is .  De roodachtige inhoud bestaat uit gehaemolyseerd bloed, waarin eenige 
lymphocytaire cellen voorkomen. De endotheelcellen en de cellen van 
Kupffer toonen vaak klonterige opeenhooping van chromatine. 
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Hier rn daar ziel men. in de omgeving van losliggende levercel len of v a n  
resten hiervan. kleine opeenhoopi ngen van lymphocylenaehtige cel len en v a n  
cellen m e t  1• l l ips- o f  worstv ormige l ich t-gekleurde kernen. 1 11 deze infi l tra a t· 
jes worden ook endotheelcellc11 en .-c l l ,·n  van Kupffer aangetroffen. 

De espaces-porrrs laten weinig bijzonderheden zien. Z ij zijn niet verbreed, 
heva tten enkele galgang" oekeringen en hrzi t ten sporadisch eenige celinfil
traa tjes van kleine ronde c,· l len. 

In de  met S o e tl a II  I l l  gekleurde coupes ziel men in de p eriphere ge
deelten der ei landjes matige grofdrnppelige vet tige degeneratie.  

Bij e I a  s t i n  e-kleuring wordt zoowel in  het subcapsulaire als in  het 
dieper gelegen leverweefsel zeer geringe t oeneming van elastische vezels 
gevonden. 

Samenvatting: Dcz1· :)-l-jari31· v ro u w ,  1l ic  l , l ijkcns haar strrkr v 1•r 
magering, verhoogde hasalr s tofwisseling, zenuwachtigheid, heesch
h ei d, hartkloppingen, exophthal 1 1 1 1 1s ,  st rnma en 1 l iarrhrc aan tic zick tt· 
v a n  Base1low lijtlt, gaat t loo1l  aan algr11 1 1· 1 · 1w ui t putt ing 1 1at lat  L1• v oren 
een p oging is  gedaan om 1loor het  11 fhiJ : 1 l1 ·n 1l1•r sch i ldkl i na rtt·riën c1·1 1  
gunstigen i n v loed uit Le oefenen op rrn z1· 1· r crnstigcn algt' 1 1 1ccne11 lot· 
s tand. De lever weegt 975 gra m .  Dr oppnvlak te is glatl. Bij micro , 
scopisch onderzoek wordt een algcme1· 1 1 1 ·  a t rophic v a n  het l t'vcrpa ren
chym gevon den. De ovcrigt' vcra11 1l1• r Ï 1 1f!cll, tlic nwn meestal h ij tic
ziekte van Basedow aantreft, zijn slech ts in zeer gcringt· h 111•vcelhci 1l 
aanwezig. 

GEVAL XVJJJ (S. --1. 1 25 ) .  

A n 11 ,n n l' s c'. Dez.- v rouw v a n  51 jaar klaagt sinds ongeveer een jaar 
over hartkloppingen, voora l  hij inspanning. Sinds 4 jaren heeft  ze gemerkt. 
dat haar hals dikker is geworde11 .  Den laatsle11 t ijd hee ft ze ook last v a n  
diarrhee en haar hoofdhaar liegint  u i t  t e  val lc 1 1 .  

K l i n i s c h  ,, g ,, g ,, v e n  s. Bij onderzoek wonl t ecu fijne tremor van 
de handen gevonde11. Er hcstaan oedemen aan tli- !wenen.  Dl' schildklier is  
vergroot en a l s  ee11 symmetrische, pulseeremle, t•l astische tumor te voelen.  
Er zijn duidelijke vaatgernische11 waarneembaar.  Het hart is zoowel 1 1aar l ink!, 
als  naar rechts vergroot .  De longe11 zijn normaal. De l ev 1• r  is even te voele11 .  
De basale s tofwisseliug lietl raagt 68 % f-. D" pols is a f  en toe zeer onregel
matig. Ht>L elrctrocartliogram toont het bestaan van boezemfihril lrerrn aan. 

Bij tie J,.. lastingspro,·f ml't glucoEe wortle11 tie volgende waartl e11 gevonden 
0,092, 0,219, 0,177, 0.o<n, 0,070, 0,066. De urin,• blijft daarbij v rij van suike r. 
De proef van Fiessinger geeft <le vo lgende uitkomsten : 
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140 cc : 9 % 1 .26 gram 

Totale hoeveelheid afgescheiden galaktose :  1,26 gram 
Onder invloe1l van de toediening van jodium wordt rfp algemeene loestanrl 

veel heter. Dl' hasale stofwisseling daalt tot 18 % . Het advies om zich te 
l a ten opereeren wil patiënte niet opvolgen en zij vnlaat  de kliniek. 

Na ""n half jaar komt Z<' terug in zeer slechten tof'stall'I .  Bf ;_ik<'ns het 
e lectrocarrl iographisch onderzoek heeft ze thans ook atriumfibril latie. Het 
h art is sterk ui tgezet. Milt en lever zijn duidelijk V<'rgroot. Ze heeft sterke 
oedemen aan de bee111•n 1•11 aan den rug. Ze krijgt nog bovendien een long· 
ontsteking en eenige dagt•n later overlijdt ze. 

P a  t lr o l o g i s  c !, · 11 n a  t o m  i s  r lr o n  rl c r z o ,, 1. . De sectie vind t  
î uur post mortem plaats. O p  grond van de gevonden afwijkingen wordt d e  
volgende diagnose gestel d :  

Struma diffusa parencbyma tosa Basedowiana. 
Dilatatio m.  cordis totius. 
Thromhosis auriculat' dextrac m. C'onl is. 
Hypnplasia l ienis. Splcnitis acula. 
PnPnmoniaP lolmla rcs lohi infcrioris pulmonum amhornm. 
Het vt'rslag van het macro- en microscopisch onrl t'rzoek der voornaamste 

a fwijkingr•n I aat  ik hier volg1•11. Hrt is c«'n l ijk van een tenger-gebouwde. 
magere vrouw. Oc l ichaamslengte  bedraagt 1.56 M. Er zijn geen oedemPn. 
Op rle plaatr. van de thymus wordt al leen velwcefsp( gevonden. 

Het hart is iets groolrr ,Jan de vuist 1•11 W<'Pgl 350 gram. D<' punt  is stomp 
en wordt door rit' heid<' vr•n t rikPls gevormd. H<' t  is flink Ramengetrokken. 
D<' valvula mitraliR is voor twe<', de t ricuspirla l is voor clrie vingers door
gankelijk. Al l<' kleppt•n zi.in gaaf. DP hartsholt ,·n, vooral tlf' boezems. zijn 
st erk g1•di la t 1•errl. I n  het rechter hartoor bevinden zich gran\\ roorle. arlhae• 
ren t e  t h romhusmassa's. DP wand van de l inker kamf'r meet 10 mm .. van 
dl' rcch trr 2 mm. De ha rtspier is roo,I 1 • 1 1  helder. Dt> kransslagacler1•n toonen 
get>n afwijking,·n. H1· t oval<' venster is gcslot1·n. 

DP eonsir.t1•nti1• van 1 I < '  onderkwahlwn der lo11gn1 is verhoogd. vooral l inks 
onder. Op de sncPvlaktc zijn in  dl' omlerkwahhen donkerroode doffe plekken 
I e  zien . waaru i t  hij d ruk troebel vocht te voorschijn komt. Bi.i histologisch 
onderzoek toonen deze vaste haarden mei ellnig exsudaat gevulde long
h laasjes. 

D<' milt W t'egt 400 gram. De kapsel is glad en gespann!'n. Op de sneevlakte 
Loont het  donkerroo1le. tamelijk w eeke milt" eefsel duidelijke. met het  bloote 
oog zichtbare follikels. 

Het gew icht van de /c11l'r bedraagt 1385 gram. De oppervlakte is glacl. de 
randen zijn stomp. De sneev lakte toont de normale leverteekening. De hreek
haarheid is i ets verhoogd. In  de met h a e m a t o x y I i n e . e o s i n e ge
k leurde coupes blijkt de kapsel l icht gerimpeld te zijn. Onder de kapsel vindt  
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4/b. 39. l\licrophoto \an de lever van ircval XVIII, vergrooting 110 maal. Haematoxy
l ine-eosine. 

Sterke tlissociatie tier le, errell<·n. Deze worden gesd1eitlcn door een vezel ige massa, 
waarin, naast l'ellen met kleine ronde kei ncn, ook cellen met spoelvormige kernen 
voorkomen. Het histologische heelt! lijkt hier op tlut van een interstitieele hepatitis. 

men een laagje bindweefsel .  w aarin mrn vaak eenige resten van levereel
halkjes aantreft. In dit vezel rijke weefsel lll'viudeu zich opccnhoopingen van 
kleine donkergekleurdc ronde cellen 1·11 verder crllen met platte of spoelvor
mige kernen. Veelal toonen de losl iggende levercellen of J evcrcelbalken een 
vermeerdering der kernen 1•11 vorm1•11 zij een overgang naar zgn. galgang
woekering. 

In het  leverweefsel, gelegen onder deze suhcapsnlaire hintlweefsellaag is 
de oorspronkelijke houw der eilandjes en der balken min of  meer gestoord. 
Wel zijn de licht verwijde venae centrales duidelijk te onderscheiden, doch 
over het algemeen krijgt men den indruk , dat de eilandjes kleiner of  meer 
samengedrongen zijn dan normaal .  

De levercellen l iggen niet in duidelijk als zoodanig te herkennen balkjes, 
doch vaak, of  los, of in groepjes van 2, 3 tot 4 cellen op kleinen a fstand 
van elkaar. Het p rotoplasma toont fijne druppels , terwijl de  kernen eveneens 
regressieve veranderingen vertoonen. Vooral de geïsoleerde levercellen zijn 
klein, hoekig, vaak kernloos en zien er afgebrokkeld Pil afgeknaagd uit .  
Tusschen deze ui teengeweken levercellen of levercelbalkjes ligt een wolk-
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Ajb. 40. l\licrophoto van de lever van geval XVIII, vergrooting 130 maal. Haematoxy
l ine-eosine. 

Sommige capillairen zijn uitgezet tot sinusoïde ruimten, terwijl andere nauwelijks 
verwijd zijn. Op vele plaatsen zijn de endotheelcellen van de levercellen afgelicht. 

a chtige, hier en daar nog roode bloedlichaampjes bevattende, soms draderige 
massa, waarin soms, behalve enkele platte endotheelcellen, ook eenige cellen 
met spoelvormige kernen voorkomen. Ook vindt men enkele kleine ronde 
donkergekleurde cellen ; het beeld gelijkt zeer veel op dat van een intersti
t ieele hepatitis. Zie afb. 39. 

Verder vindt men in deze subcapsulaire partijen vele wijde, meestal ge
deeltelijk met duidelijk waarneembaa r  bloed gevulde capil la iren. De capil
la iren toonen vaak grill ige vormen en kunnen in groote, met bloed gevulde  
sinusoïde ruimten overgaan. In deze ruimten drijven a ls  het ware enkele 
l evercellen of l evercelresten en lymphocyten. Wandcellen ontbreken in vele 
geval len. Hier en daar ziet men in de bloedlacunes fijne vezeltjes loopen. In 
de  capil l airen zel f vindt men meestal duidelijk zichtbare wanclcellen, welke 
vaak op een geringen a fstand van cle l evercellen l iggen. 

In de dieper gelegen cleelen van cle lever is het beeld ongelijkmatig. Veela l  
zijn de centrale venen wat  verwijd en is een zeer geringe bindweefselver
meerdering in den wand zichtbaar. De aangrenzende levercellen toonen dui
delijk herkenbare balkjesstructuur, de tusschen haar ingesloten capil l airen 
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Afh. Jl. �l i. -rophoto , an de lC\ er ""' grrnl XVI I I .  \ f•rgrooting 130 maal. Haemato>,.y· 
l ine-eosine. 

Zeer w ijrlr 1·ap i l l airc11, l\aari11 i:rrhar111ol be1·nlc blo"dl il 'haampjP, en t·<·1 1 wolk i�<·, 
,om� ,·ezelige suhstantif'. De t:1 11 lotlwckelle11 \ 1111 de capi l lairen zijn , an rlr lcven:rllcn 
afgel i cht. 

zijn u i terst ,, r 1 11 1g  ni tgrzr l .  M,•n kan dn idrlijk ,, a ndcrl l <'n "" strrcrll ,·n van 
Kupffer onderscheiden. De periphere cellrn der rilandjes hevattt·n in den 
regel groote vetdruppels. Op andere plaa lH"ll c laari · 1 1 \ <'g<·11 is de halkrnst ruc
tuur geheel verdwenen. M,·n ziet grillig gevonndt• rl's ten van l t>vrrcel halk,·n, 
die 1 ,  2 of  meer cellen lang en vaak niet meer dan é,•n  cel hrccd zijn rn wrik,· 
schijnen te drijvpn in grootf', mei elkaar  comm111 1 iccrrrmle, si1 1 11soïdr hloPd
lacunes, die hetzij met gchaemolyscerdc hlol'd l ichaampjcs, hetzij mrt rt•n 
eenigszins vezelige, rose massa gevuld zijn. Zie a fb. 40. Tevens zijn ..-r in deze 
lacunes leucocyten en lymphocyten te  onderscheiden. De ,, a ml van een derge
l ijke lacune teeken t  zich niet a ltijd scherp af. Toch vindt  men hier en daar 
platte wandcel len ; deze l iggen steeds op ern kleim•n a fstand van de levn• 
cel len t'n soms is deze zelfs vrij groot. Dan is de ruimte tnsschen  cle levercellen 
en  de wandcellen met een draderige m assa gevuld, welke zich niet onder
scheidt van de veelal in het l umen der l acunes voorkomende massa's. Topo
graphisch vertoonen deze gebieden geen samenhang met de centrale venen. 
Men treft ze a l thans vaker in de huurt van een driehoekje van Kiernan aan.  
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Ajb. 42. \l icrophoto van de lever rnn gernl XVl ! J ,  \'ergrooli11g 130 maal. Haematoxr· 
l ine-eosine. 

Kleincellig infiltraat in een driehoekje rnn Kiernnn en in hel aangrenzende le\'er
weefsel. Duidelijke vezelvorming en eenige ,.galgangwoekeringen". 

Deze verschijnsl'len zijn op a ndere plaa tsen nog duidelijker. De dissociat ie  
h eeft dan zoo  groote afmcting<'n aangenomen, dat  men n u  losse, 1·egressieve 
l evercellen aantreft van bizarre vormen, waarbij de kernkleuring onduidelijk 
wordt en ook het protopla ma niet goed meer zichtbaa r  is. Op deze plaatsen 
t reden nu i n  den wand van de n u  zeer wijde l acu nes langgerekte cel len op 
en k1·ijgt  men den indruk van vezelvorming. Op deze plaatsrn ziet men ook 
verspreid vrij vele. op lymphocyten gelijkende cellen, die vaak in hoopjes b ij
een l iggen. Er is ook een geringe zgn. woekering van galgangcn en vaak is het  
o nmogelijk te zeggen, of  wij te doen hebben met dergelijke nieuw gevormde 
ga lga ngcu. dan ,, el met resteu van levercelhalkjes. 

Verder ziet men verspreid door het pracparaat ecu buitengewone afwis
seling in de wijdte van de capi l la iren. Bijzonder wijdP capi l la iren gaan plotse
l i ng  over in zeer nauwe rn omgekeenl. .  Dit vindt ml'n op zeer onregelmatig 
verspreide p laatsen. Zie afb .  41. Hier en daar, doch zeker niet  overal, kan men 
ook in  deze gedeelten zien, cla t  cle \\ a nclcellen een weinig van de levercellen 
zijn afgelicht, speciaal in  de gedeel ten met zeer w ijde capillairen. 

I n  weer andere gebieden worden uitgebreide infi ltra ten van kleine ronde 

9 
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Afb. 43. l\licrophoto van de le,er van geval XVIII, vergrooting llO maal. Kleuring 
,·oli:ens Biels!'howsky, 

De raste1 velels  zijn duidelijk in aantal Pn in dikte toegenomen. Zij omspinnen de 
IPvl'rcellen en vormen soms een d icht Ylechtwerk. 

ccll1 · 11 gevonden. Deze •1mgrv"11 dan res t ,•11 van ren of merr lrvrrcellen. In 
t lezr gehietlcu treed t helrnlvP rijke vezrlvorming, tlui1leli ikr zgn. galgang· 
woekering op. Het bindweefsel om de espaces-portes is l icht verbreed en be
vat uitgebreide infiltraten van ronde cellen en vele  zgn. galgangwoekeringrn. 
Ook treedt hier en ,laar nieuwgevormd hinclwrefsl'l op , waariu dan , naasl 
enkele resten van levercellen, eeli n filtraten aanwezig zijn. Zie afb. 42. 

S o r  d a n  I J l - kleuring toont, da t  er ren vrij u i tgehrridr VPrvet ling is. 
vooral van cl!' periph<'rP, doch somG ook van e1•11 l nwl grleg,•n cel l t'n. Boven
dien zijn niet zelden enkele stercellen van Kupffer vettig gedegenereerd. 

De coupes gPldeurd volg<'ns V a  n G i e  s o n  l a ten hier en daar een ge
ringe vermeerdering van het himl wPefsrl van de centrale v,•rwn zien. Er i s  
vooral in dp  gehiecl"11 van lrvercrldissociatie duidelijk vezelvorming zicht
baar. D" vezels omspinnen clt> restjes van levneellen. Plaa trrlijk verdichten 
zich deze vezels en zien ,ve handen in de  eilandjes uitstralen, welke of  ge
leidelijk verdwijnen, of contact krijgen met van a ndere plaatsen uitgaande 
h indweefselvezels. 

Met B i e  I s  c h o  w s k y gekleurde coupes l a ten zien, dat ook de "Gitter-
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fasern" zijn vermeerderd. Vaak zijn de vezels als het ware uiteengerafeld. Zij 
omspinnen de levercellen en vormen soms een dicht vlechtwerk. We zien dit 
cluiclelijk op afb. 43. 

In een andere coupe zijn cle subcapsulaire veranderingen niet bijzonder 
cluiclelijk. Er is wel een goed zichtbare plooiing van cle kapsel en ook hier en 
,laar wel eenige subcapsulaire atrophie, maar opvallend zijn cle veranderingen 
hier zeker niet. Men vergete echter niet, dat deze coupe van een ander l ever
s tukje is gesneden clan dit> van de haematoxyline-eosinepraeparaten. 

Samenvatting: Deze 51-jarige vrouw, welke sinds 4 jaren aan struma 
lijdt, en klachten heeft wijzende op lichte hyperthyreose, overlijdt 
onder verschijnselen van ernstige myodcgenl'ratio cordis. 

De lever weegt 1385 gram. De oppervlakte is glad, de kleur geel
rood. De vaatjes zijn duidelijk uitgezet. De voorste rand is eenigszins 
stomp. De consistentie is normaal. Op de sneevlakte zijn de centrale 
venen te zien als ingezonken putjes in een geelrood veld. De bleek
baarheid is verhoogd. 

Bij microscopisch onderzoek blijkt de kapsel licht gerimpeld te zijn. 
Subcapsnlair bevindt zich een hindweefscllaag, waarin resten van 
levercellen of levercelhalkjes gevonden worden. In de diepere lagen 
zijn de levercellen in regressie en gedissocieerd. Z ij worden gescheiden 
door een wolkige, vaak draderige massa, waarin, hehalve kleine roode 
cellen, cellen met worstvormige en spoelvormige kernen voorkomen. 
In die gedeelten, waar de structuur van de capillairen behouden is 

zijn deze wijd en grillig van vorm. Zij bevatten wandcellen, welke van 
de levercellen afgelicht zijn. 

In de centrale gedeelten van de lever is het beeld ongelijkmatig, de 
centrale venen zijn iets verwijd en toonen een zeer geringe bindweefsel
vermeerdering in den wand. De leverc·ellen en de capillairen, in IH' t  
middengedeelte der eilandjes, geven weinig hijzonderheden te zien, 
terwijl peripheer enorme verwijdingen van de capillairen gevonden 
worden. In deze sinusoïde bloedlacunes wordt gehaemolyseerd hloecl 
of een vezelige, rose massa gevonden. Z ij hcvatten enkele lymphocyten 
en leucocyten en losse levercellen of resten daarvan. Komen nog endo
theelcellen voor, dan liggen deze meestentijds op eenigen afstand van 
de levercellen. 

Opvallend is het, hoezeer wijde capillairen plotseling overgaan in 
zeer nauwe en omgekeerd. Op verschillende plaatsen worden infil
traten van ronde cellen gevonden, welke zich meestal in de omgeving 
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van enkele leverceh-esten hevimlen. Behalve nitgehreide vezclvormin� 
treden dan duidelijk zgn. galgangwockcringen op. Het bindweefsel om 
de espaccs-portes is licht vcrliree1I en lievat uitgchreide infiltraten van 
ronde cellen en vele woekeringen van galgangen. 

GEVAL XIX. (S. 4136) . 

K l i n  i .� c h e  g e  g e  v e n .�. De ziektegeschiedenis van deze 24-jarigc 
"-rouw is  verloren geraakt, zooda t  noch de  anamnese, noch gegevens van 
het kl inisch onderzoek bekend zijn. Dit a l leen staat  vast, dat deze jonge 
patiënte zeer duidelijke verschi,inselen van de ziekte van Basedow had en 
dat men te v c rg1•efs had getracht om haar toestand op conservatieve wijze 
te verbeteren. Ten einde raad w erd strumectomie verricht ;  kort daarna is 
ze overleden. 

P a t /,  o l o g  i s  c /1-11 11 11 I o III i s  c /, 11 n d e r .:  o ,, /r . Op grond van de hij 
t!e sectie gevonden a fw ijkingen wonl t  dl' volgende diagnose gestel d :  

Struma diffusa parenchymatosa Base1lowiana. 
Pneumoniae lohulares lohi infcrioris pulmonis sinis tri .  
Hyperplasia thymi I ienis1p11•. 
Dilatatio ventricul i  sinis tri m. conlis minimalis. 
Het 1s l iet l i,ik van een rcgrlmatig grho1rn dr, jonge vrouw, i n  goeden voc

dingstoes tancl .  Er is noch ocdcrm noch icterus. De l ippen zijn l icht cyano
tisch. De thymus hlijkt  h"Jangrijk vergroot Ic zijn ; ze weegt 68 gram. Het 
verslag van de resulta ten , an hrt macro- rn microhcopisch onderzoek van de 
voornaamste a fwijkingen l a a i  1k hie1 volgen. 

Het /,art is  iets grooter dan de vuist en weegt 265 gram.  De stompe punt 
wordt in  hoofdzaak dooi· dl 'n  l inker ventrikel gevormd. Alle kleppen zijn 
gaa f. De hartspier is l inks 9 mm .. rechts 2½ mm. dik. Op doorsnede is ze 
bleekrood, iets troebel. De l inker ventrikel is i ets gedilateerd. De k ransslag
aderen toonen geen afwijkingen. Het ovale venster is gesloten. B ij histologisch 
onderzoek is  fragmenta tie te zien. De spiervezels zijn iets gezwollen en de 
dware streping is hier en daar onduidelijk. 

In  de onderkwab van de l inker long hevin1lcn zich een paar onregelmatige 
vaste haardjes, die op de sneevlakte gram, rood en dof zijn en waaruit bi.i 
druk troebel vocht I c  voorschijn komt. De histologische coupes van deze 
vaste haarden toone11 et terig exsudaat in de  longblaasjes. 

De milt \\ eegt 260 gram. Dl' kapsel is  glad. de consistentie is normaal.  Op 
de sneevlakte zijn de follikels en de trahckels goed l l' zien. 

Van de scl,i/dlrlicr zijn nog slechts een paar kle ine resten aanwezig, die 
met b loed doortrokken blijken te zijn. 

Bij het histologisch ondrrzoek van het p raeparaa t  der strumectomie zijn 
duidelijk al le verandrringen te zien, welke kenmerkend zijn hij de zit"kte van 
Basedow. Het epi t heel der fol l ik<>ls is cylincl risch en toont hier en daar in  
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Ajb. 44. l\liciophoto van de lever r nn ge, al XIX. ,cqrrootini: 125 maal. kleurin , 
, olgcns Bielschowsky. 

De tralievezels li/!gcn overal tei:rn de levercelbalkjcs aan en begrenzen duidelijk 
de capillairen. Desalniettemin waren in de haemoto:..ylinecoupes van ditzelfde lever· 
5tnkje de wan<lcellrn duidelijk , an de levercellen afgelicht en was het lumen der 
capillairen opvallend nam, . i\l(•n moet hieruit hesluitcn, dat Biel chowsky-praeparaten 
zeer moeilijk te heoorderlen zijn. Op deze moeilijkheid heeft ook 1'.. Heinemann 
gewezen. 

het lumen der blaasjes ui tpuilende papil len. V ele  follikels zijn met normaal 
colloïd gevuld. maar hier en daar is het opva llend licht gekleurd of zelfs 
geheel verdwenen. Hier en claar in het h inclw eefselstroma worden ophoopin
gen van lymphocyten aangetroffen. 

De lever " eegt 1530 gram. De· kapsel is glad. De voorste rand is scherp. 
De consistentie is normaal. Op de sneevlakte is het leven, eefsel vlekkig 
bruin en toont niet overal duidelijk de normale teekening. 

In de met h a e m a t o x y I i n e-e o s i n e gekleurde coupes b l ijkt de 
kapsel l icht gerimpeld te zijn. Zoowel onder de kapsel als in cle diepere 
lagen is het histologische beeld vrijwel gelijk. Overal is de houw der eilandjes 
duidelijk te zien. De centrale , enen zijn ni<'t verwijd en haar wand is niet 
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verdikt. De capillairen zijn zoowel in de centrale als in de periphere ge
deelten der ei landjes nauwelijks uitgezet. Zij bevatten meestal bloed en hier 
en daar enkele lymphocyten en leucocyten. De wanden der capillairen zijn 
n agenoeg niet te zien. Het is zeer opvallend, <la t  overal tusschen de lumina 
der capillairen en  de levercellen een smalle, licht-gekleurde zone te zien is. 
Deze zone bevat meestal een fiine, kruimelige massa, doch ook vaak fijne 
fibrillen. De endotheelcellen, voor zoover aanwezig, worden dus door deze 
l icht-gekleurde zone van de levercellen a fgelicht en de fijne vezeltjes vormen 
de begrenzing der lumina van de c.apill airen. De min of meer afgeronde 
levercellen toonen korreling van het protoplasma en degeneratieve verande
ringen van de  kernen. Deze laa lste zijn verschillende van grootte. Nu eens 
klontert het chromatine tezamen of t reden er  vacuolen op, clan weer is het 
chromatine bijna geheel opgelost. Al deze veranderingen zien we zoowel in 
de centra als in de peripherie der eilandjes. 

De espaces-portes zijn meestal normaal, <loch kunnen somtijds iets verbreed 
zijn. Zij bevatten dan kleincellige mfiltraten en zgn. galgangwoekeringen. Van 
het periportale bindweefsel uit drmgen fijne vezelbundels de eilandjes bin
nen en omva tten dan enkele leve1·cellen of groepjes van levercellen. Ook zijn 
er hier en daar willekeurig in de eilandjes verspreid. bindweefselhaanljes te 
zien. waarin nog eenige levercellen of resten hiervan aanwezig zijn en verder 
infiltraten van al lerlei cellen : sommige met driehoekige, ellipsvormige of 
ronde krrnen, andere met worstvormige of  spoelvormige kernen. 

Met de kleuring volgens V a n G i e  s o n vind t men, overal door de ge
heele praeparaten heen, talrijke, fijne, roode vezeltjes om de levercellen. Om 
de  centrale venen ziet men geen veranderingen, brhoudens hier en daar  een 
zeer geringe toeneming van bindweefsel in den wand. Het p eriportale  bind
weefsel toont hetzelfde beeld als in  de met h a e m a  t o  x y I i n e-e o s i  n e 
gekleurde praeparaten. 

Het B i e  I s c h o w s k y-beeld toont een duidelijke tegenstelling met het
geen in de andere praeparaten is te zien. Zie onderschrift afb. 44. 

Samenvatting: Deze 24-jarigc vrnuw, lijdende aan een zce1· ernstigen 
v orm van de ziekte van Basedow, die met consc1·vatit·vc therapie niet 
gunstig beïnvloed kon worden, is korten tijd na s trumectomie over
leden. 

De lever weegt 1530 gram. De voorste rand is scherp. Op de snee
v lakte is h e t  leverweefsel vlekkig en toont niet overal duidelijk de 
regelmatige teekening. 

Bij microscopisch onclerzock vinden wc een gcrimpclclc kapsel. De 
afgeronde levercellen toonen troebel pro toplasma en cyanotischc of 
karyolytische kernen. De capil la iren, die niet abnormaal verwijcl of  
vernauwd zijn, bevatten erythrocyten, enkele lymphocyten en leuco, 
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cyten. Tusscheu <le lumina der capillairen en cle levercellen bevindt 

zich een liehtrose gekleurde zone, die een of homogene, of wolkige. 

of korrelige substantie beval, waarin ook vaak vezels worden aange

troffen. De centrale venen zijn, op een enkele uitzondering na, niet 

verwijd. De meeste espaees-portes bevatten slechts weinig infiltraten 

van kleine ronde cellen en v oorts hier en daar eenige zgn. galgang

woekeringen. Soms is h et pcriportalc bindweefsel vcrhrced en omvat 

het, terwijl het in fijne stralen cl.- eilandjes hinnemlringt, cenigc af

zonderlijke levereellen of groepjes hiervan. Op enkele, onregelmatig 

verspreide plaatsen vinden wc polymorphc celinfiltraten, die om 

resten van gedegcnerccnlc lcvcr·ccllc11 gegroepeerd zijn.  In (Il' Van 

Gieson-praeparaten ziet men vele fijne roode vezeltjes om «Ic lever

cellen. Tusschen de praeparatcn geklcunl volgens Bielsehowsky en met 

haematoxyline-eosine bestaat een merkwaardige tegenstelling. 

GEVAL XX. (S. 4138 ) .  

A n u  m. n e s  e.  Het betreft een 46-jarige vrouw. die sinds enkele jaren 
over slapeloosheid en nervositeit klaagt. Den laatsten tijd voelt ze zirh zeer 
gejaagd ; ze huilt om niets en maakt zich zonder reden boos. Reeds bij ge· 
r inge inspanning treden ernstige hartkloppingen op en sterk zweeten. On
danks goe, len eetlust. is ze de laa tste maanden vermagerd. 

K l i n i s c h e  g e  g e  v e n  s. Bij onderzoek vindt men een magere. 
nerveuze vrouw. De huid is  warm en vochtig;  er bestaat sterke <lermographie. 
Oedemen zijn niet aanwezig. De polsfrequentie is iets verhoogd, 80, irregu
la ir, inaequaal, goed gevuld en gespannen. ynchroon en symmetrisch. De 
bloe<ls<lruk bedraagt 150/85. Beiderzijds be taat l ichte exophthalmus. De 
schildklier is niet duidelijk vergroot en er zijn geen vaatgeruischen te hooren. 
Het hart is niet vergroot. Aan de punt is een systoli  ch geruisch te hooren. 
Op de Roentgenphoto blijkt het hart iets naar rechts vergroot te  zijn. Het 
electrocar<l iogram toont atrium-fibrillatie. De longen vertoonen geen a f
wijkingen. De lever is vergroot. De milt is niet te voelen. In de urine bevindt 
zich, naast een spoor eiwit. veel urobiline. De grondstofwisseling is verhoogd 
tot  70 %+. 

Na de noo<lige voorbereiding door toediening van jodium, wordt tot 
operatie besloten. Dadelijk na de strumectomie wordt patiënte erg cyanohsch 
en dyspnoisch. Daar er tegelijkertijd inspira toire stri<lor bestaat, acht men 
het noodzakelijk. tracheotomie te verrichten. Ondanks het feit, dat de harts
werking weer volkomen goed was, overlijdt patiënte korten tijd la ter. 

P a  t h o l o g  i s  c h-a n a  t o m i  s c h o n d e r  z o  e Ic . Op grond van de 
gevonden afwijkingen bij <lp sectie. wordt de volgt-nde diagnose gestel d :  
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Status post opcra tionem. 
Struma diffusa parenchyma losa Baseclowiana. 
Hyperplasia thymi l ienisque. 
Haemorrhagiae perit racheales. 
Dilatatio ventriculi et atrii  clextri m. conl is. 
Echinococcus hepl! tis. 
Het is het l ijk van een regelmatig  gebouwde vrouw, in vrij goeclPn voe

dingstoestand. Aan de voorzijde van den hals is een boogvormige operatie
wonde te zien. In  hel voorste mediastinum bevindt zich een thymus, die ten 
naastenbij 50 gram weegt. In het operatieterrein en in elf' omgeving daarvan 
bevinden zich tamelijk ui t�ebreicle vlakke bloedingen. Het resultaat van het 
macro- en microscopisch onderzoek van de voornaamste organen laat ik hier 
volgen. 

Het hart is iets groote1· c lan de vuist.  De punt is stomp en wordt  in  hoofd
zaak door den rechter ventrikel gevormd. De valvula mi tra l is is voo1 twee, 
de tricuspidalis voor drie vingers doorgankelijk. De rechter kamer en boezem 
zijn gedila teerd. Het enclocanl. da t  ovrral glad is. vertoont in den l inker 
ventrikel enkele puntvormige liloecl inkjes. Alle kleppen zijn gaaf. De hart
spier is links 11,  rechts 3 mm. d ik. De kleur van dt• spier is f lctsrood, ecnigs
zins troebel. De kransslagaderen loonen geen afwijkingen. Het ovale venster 
is  gesloten. 

Van de schild/dier zijn nog slech ts kleine resten ach tergebleven, die er 
doorhloed uitzien en " aarin hij histologisch onderzoek enkele, door liind
w eefselschotten gescheiden parenchympartijcn Ie  zien zijn. Het hij de 
operatie verwijderde gedeelt e  van de schildklier woog 60 gram en toonde 
bij microscopisch onderzoek alle kenmerken. " elke in  dit orgaan b ij de 
ziekte van Basedow worden aangetroffen. Het epitheel der fol l ikels is hoog 
cubisch of  cylindriseh en toont hier en daar in het lumen uitpuilende papil
len.  Het colloïcl is in vele follikels opvallend lichtgekleurd en in sommige 
p artijen geheel verdwenen. In het in terstilieelc bindweefsel liggen verspreid 
l ymphocyten-ophoopingen. 

De rand van de lever reikt in de  mediaanlijn 8 c.m. onder hel caudale 
u iteinde van het corpus sterni en in  tic rechter mamillairlijn 4 c.m. onder 
d en ribbehoog. Op de sneevlakte is de teekening duidelijk en regelma tig. De 
centra der eilandjes zijn a ls kleine, ingezonkrn roocle puntjes in een geel
rood veld te  zien. De breekbaarheid is normaal. Uit de vaten komt veel 
b loed. 

In de ml't h a  e m a  t o  x y I i n  e-e o s  i II e geklrurdc coupes blijkt de 
kapsel sterk gerimpeld te zijn. Onder de kapsel bevindt zich een min of meer 
b reecle laag bindweefsel, waarin zeer vele bloed beval lemle ruimten worden 
gevonden, waarvan de wand meestal  clui clclijk wanclcellcn vertoont. Zie afh 
45. Ook treft men er grootc en kleine infi l t raa tjes van lymphocytenachtige 
cellen en zgn. galgangwoekeringen aan. In sommige bloedrijke gedeelten 
komen duidelijk waarneembare cellen  met platte of spoelvormige kernen voor. 
In deze gebieden is tevens duidelijk vezelvorming waar te nemen. Dit ver
schijnsel is in sterker male  in het dichter onder de kapsel gelegen leverweefsel 
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. Ijl,. 45. i\l icrophoto , an de Ie, er van geval XX, vergrootin!( 1-10 maal. Huematoxy
l ine-eosine. 

I .ittePkrna<'hli!! !(Phied ondrr de kap,rl nwt retractie. 

te zien. Op verschi l lende plaatsen toonen de eilandjes een sterk uiteenwijken 
der levercellen of der levercelbalkjes. Tusschen de geïsoleerd liggende cellen 
of tusschen de groepjes van ten hoogste twee of drie cellen. liggen dan vrij 
w ijde, met bloed geYulde ruimten , waarin en waar omheen duidelijk vezel
vorming waar te nemen valt. Ook liggen te midden van deze vezels eenige 
cellen met pla tte. worstvormige of spoelvormige kernen. De levercellen 
toonen regressieve veranderingen : het protoplasma is wolkig, soms bijna 
geheel verdwenen en de kernen zijn vaak schuimig of slecht kleurbaar. Het 
lijkt alsof de levercellen in tleze gebieden langzamerhand verdwijnen en dat 
voor het oorspronkelijke leverparenchym een vezelrijk, bindweefselachtig 
w eefsel in de plaat· treedt. Daar <l eze verschijnselen ;,ich nu eens in de 
p eriphere gedeelten der eilandje; voordoen, dan " eer den geheelen omtrek 
van de eila11djes omvatten. en soms in handvormige gebieden geheel wille
keurig verloopen, ontstaat een uiterst gevarieerd beeld. Zoo zijn hier en daar 
groepjes van eilandjes, het .dj afzonderlijk, hetzij gLzamenlijh. door een vezel
rijk, min of meer op bind ,,·eefsel gelijkend. weefsel omgeven. De vaak nog 
aanwezige venae centrales zijn meestal iets verwijd en soms is de wand 
licht verdikt. 

In  de meer naar het centrum toe gelegen gedeelten van de lever zijn al 
deze veranderingen evenzoo aanwezig, doch minder ernstig en minder uit-
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Afb. 46. l\l icrophoto vu11 <le lever vu11 geval XX, vergrootin1-1 1 JO maal. Haematm.} 
l ine-eosine. 

Ban<lvormige i:ehie<len van leverc:eldissodatic. Tus, .. hcn de cellen en celresten een 
Jicht gekleurde substantie, waarin enkele ,•el len met spoelvormige kernen en vezel 
,orming. Recht� een" driehoekje vun l\.iernan met kleinl'ellige infi l traten en enkele 
,,gulgangwoekermgen 

gebreid. De centrale  venen zijn ook hier soms ie l; verwijd en de wand kan 
iets verdikt zijn. De levercellen maken vooral in de centrale gedeelten der 
eilandjes een te kleinen indruk. Het protoplasma is wolkachtig of  wazig, 
terwijl de kernkleuring eveneens vaak onduidelijk is. De levercelbalkjes 
worden van elkaar gescheiden door meestal leege, niet-verwijde capillairen. 
In de periphere gedeelten der eilandjes zijn de l evercel len ietwat gezwollen 
en is  ook hier de protoplasmastructuur zeer onduidelijk. De periphere capil
lairen zijn iets wijder en bevatten een l icht-rose gekleurden, wolkigen inhoud, 
waarin kleine, donkergekleurde ronde cellen. Duidelijk waarneembare 
wandcellen ontbreken veelal en zoo zij hier en daar voorkomen, zijn ze op 
eenigen afstand van de levercellen gelegen. 

In sommige handvormige gebieden liggen de levercellen in lange rijen 
evenwijdig aan elkaar. Zie  afb. 46. Ze zijn dan langwerpig en men vindt ze of 
apart, öf  in  groepjes van twee of meer cellen op eenigen a fstand van elkaar. 
Tusschen de cellen ligt dan een wolkachtige, hier en daar gehaemolyseerd 
bloed bevattende massa, waarin fraai gegolfde vezels kunnen optreden en ver
der cellen met platte, worstvormige of spoelvormige kernen en een wisselend 
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Afb. 47. l\licrophoto vnn de lever vnn geval XX, vergrooting 115  mani. Elnstinekleu 
ring volgens Weigert. 

Toeneming vnn elastische \ ezels in het hind\\eefsel onder de gerimpelde kapsel. 

a antal lymphocyten. Deze gebieden verloopen geheel wil lekeurig; soms 
schijnen ze van de centrale venen uit te gaan, dan weer van de driehoekjes 
van Kiernan uit. B lijkbaar kunnen ze echter ook wel geheel zelfstandig 
ontstaan. In de espaces-portes is het bindweefsel slechts weinig vermeerderd, 
tenzij dit aansluit aan nie1rn gevormde banden. In dat geva l  zijn ze belangrijk 
verbreed en treft men er aanzienlijke kleincellige infiltraten en zgn. gal
gangwoekeringen in aan. 

Praeparaten, gekleurd met S o e d a n III  toonen een uitgebreide, diffuse, 
fijndruppelige vervetting. 

V a n  G i e  s o n-kleuring laat zien, dat niet al leen in de sterk veranderde 
gebieden vele roode vezels te  zien zijn, maar dat de afzonderlijke levercellen 
of levercelbalken ook door vele fijne vezeltjes omgeven worden. De venae 
centrales zijn iets verwijd en toonen plaatselijk een geringe bindweefsel
vermeerdering in den wand. De espaces-portes zijn niet overal even veel ver
breed en bevatten infiltraten van kleine ronde cellen en zgn. galgang
woekeringen. 

E I a s t i n e-kleuring toont, vooral onder de kapsel, zeer sterke toe
neming van elastische vezels. Zie afb. 47 en 48. 

Met de kleuring volgens U n n a-P a p p e n  h e i  m blijkt, dat te midden 
van de celinfiltraten hier en daar enkele p lasmacellen te vinden zijn. 
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Afh. 4R. !\licrophoto rnn dP lever van geval XX. ,·er�rootini; 100 111ual. Elastinrkll'n
r ing , olgens Weigert. 

Sterke Pla�tose onder de kapsrl van de l ever. 

In de B i e  I s  c h o  w s k y-praeparaten ziet men belangrijke vermeerdering 
van bindweefsel. De tralie1ezels en de radiaire vezels zijn verbreed en ver
meerderd en loopen meest.i l in vrij lange strooken evenwijdig aan elkaar. In 
de minder aangetaste gebieden zijn de vezels fijner gebouwd en volgen hier 
duidelijk den wand tler caoi l la iren. 

Sarne,watting: Deze vrouw van 46 jaar, d i1• sinds een tweetal  jaren 

de volgende klach trn heeft, wijzemlP op 1 1 1 .  Bas.-1lowi i :  tachycardie .. 

� terk zweeten, nervosi teit, l ich te .-xoph tlta l 1 1 1 1 1 s  1·11 s tru ma 1·n die hovcn

tlil'n vcrhoo�tlP grondstofwiss1· l ing toont,  st l 'rf t  één 1 la:� na de opc·rn li1• 

waartol' ;r,1• met jodium was voorlH'reid,  ;r,omlcr 1lat d1· doodsoorzaak 

duidelijk wordt. 
De l ever, welkr een echinococcns hevat, weegt 161 0 gram. Op dc

sneevlakte is de normale teekening duidelijk te zien ; de centra der 
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eiland jes steken af als kleine, ingezonken , roo1lc punt jes op gcelrood1'11 
achtergrond. De breekbaarheid is normaal. 

Bij het microscopisch omil'rzock wor1lcn coupes van verschillende 
ll'vcrgehicdcn, die ver buiten dl' cyste gelegen zijn, onderzocht. De 
kapsel is op sommige plaatsen licht gcgolfcl, op andere sterk gerimpeld. 

Onmiddellijk onder de kapsel ziet men een sterke bindweefselver
meerdering, die in de centrale gchicden van de lever veel minder uit
gebreid is. Dit hindweefsel wordt hoofdzakelijk in de peripherie der 
Piland jcs gevomlcn, maar men treft het ook wel in hun centra aan, 
waar de levercellen dan sterk gedissociccr1l zijn . In de gchicden, waar 
sterke lcvcrccldissociatic hcstaat , vindt men in 1lit bindweefsel slechts 
weinig cellen, terwijl het aan de peripheric en in de omgeving der 
espaees-portes veel rijker daaraan is en ook meer zgn. Jalgangwoeke
ring<'n en nieuw gevormde vaten bevat. 

Niet alleen snhcapsulair, ,loch. zij het in mindere mate, ook in de 
centrale gedeelten van de lever is de histologische bouw sterk ge
s toorcl. Vele eiland jes of stukken ervan worden hier gedeeltelijk of 
geheel door bindweefsel omgeven. De centrale venen, welke men 
meestal duidelijk kan herkennen, zijn iets te wijd en haar wand is iets 
verdikt. In de minder sterk aangetaste gehieden zijn de levercellen 
over het algemeen klein en bevat het protoplasma fijne druppels vet. 
In 1lc capillairen hcvimlt zich,  in tegenstelling met die in de hind
weefselrijke gebieden, weinig hlot>d. Wel komen er kleine ronde cellen 
in voor. Wandcellen zijn slechts sporadisch aanwezig en liggen dan 
s teeds op eenigen afstand van de leverrellen. De espaces-portes zijn 
verbreed, vooral indien aansluiting bij het nieuwgevormde bindweefsel 
is opgetreden. Z ij vertoonen lymphocytaire infiltraten en zgn. galgang
wockeringen. Met de elastinekleuring wordt, vooral onder de kapsel. 
s terke Yermeerdering van elastische vezels gevonden. 

GEVAL XXI. (S. 4191). 

A n  a 111- n e s  e. Het betreft een 56-jarige vrouw. die zich sinds een 
maand of  t ien ziek voelt. Zij is moe, gejaagd, slaapt slecht en heeft pijn
aanval len in de horst. Tegelijk met deze pijnen heeft ze erge hartkloppingen 
en een gevoel van angst. Sinds de laatste maanden is patiënte erg vermagerd. 
van 1 83 tot 130 pond. Haar hoofdhaar is niet u itgevallen. Haar handen 
beven sterk. Sinds een maand is cle hals dikker geworden. De ontlasting i s  
t raag. Patiiinte zweet veel u1  voelt zich erg  warm. Zij heeft nooit dikke 
beencn gehad. 



142 

K l i n  i .� r h e  g e  g P v e n  s. Bi.i onderzoek vindt men een vrij f l ink ge· 
bouwde vrouw, welke een gejaagden , doch geen erg zieken i ndruk maakt. 
De huid is wat te vochtig, maar toont geen dermographie. Er best a a t  geen 
oedeem, cyanose of icterus. De pols  is frequent, 120, regulair, matig-gevuld 
en gespannen. De bloedsdrnk bedraagt 180/95. De oogen puilen niet uit en 
l oonen ook geen andere ,ymptomen, welke voor de ziekte van B asedow 
kenmerkend zi.in. De schildklier is duidelijk vergi·oot  en er zijn geruischen 
te hooren. Het hart is niet vergroot. De longen toonen geen afwijki ngen. 
De l ever en de milt zijn niet te voelen. In de urine is  een weinig u robiline 
aanwezig. Op dr Röntgenphoto is het hart niet vergroot. Het electrocardio· 
gram geeft geen afwijkingen te zien. Bi.i <le proef van Fiessinger wordt 1,26 
gram galaktose uitgescheiden. De grondstofwisseling is verhoogd tot  34 %+. 

Na ep11 rustknnr en helrnndel ing met thyronorman verbetert de toestand 
en wordt patiënte ontslagen. Doch twee maanden later wordt zij weer opge· 
nomen. Zij heeft nu cluideli.ik duhbelzi_jdige exophthalmus. Daar ondanks de 
behandeling mei jodmm de basa l e  stofwisseling stijgt tot 67 % +, wordt van 
operatie afgezien. Er ontwikkel ! zich een haemorrhagische diathese en 
l ,ovr ndien krijgt pa t iën t!' ,•rn neuril is van hf' !  rl'ch l c r  been. Ze wordt nu 
l angzam<'rhand suffe,· en hijna gch<',•I comateus. Het speeksel loopt voort· 
durerul nit  den mond. De pols wortl t frequent ,  140. Tenslotte is ze gehe,•I 
coma len� f'll ov«-rlijdl ze. 

P II I h o l o r, i .� ,. h-11 n II I o III i .� r· /, o II rl r> r ;:; o r> lr. Op grond va n dr 
a fwijkingen, dir 6 uur post mortem hij de seeti«- zijn gevonden, wordt d,· 
volgend«- diagnosr gesteld. 

Struma di ffusa parenehyma tosa Basedowiana. 
Hyperplasia thymi. 
Hypertrophia vcntricul i  <'l a trii dextri m. cordis. 
Arteriosclerosis arteriae aortae. 
Cyanosis renum. 
Petechial' epi- f'l endocardiales. 
Peteehiae  et  ecchymos!'s cutis. 
Het is het lijk van e«-n regelm:1 t ig gehonwdl', dikkP vrouw. Zij heeft een 

spoor oedeem aan de he<'nen. Dr huid van de horst en van de hovenarm,·n 
t oont punt· en vlekvormige hlo<'dingen. Het verslag van ,Ie resul ta ten van 
het macro· en microscopisch onderzoek van de voornaamslc afwijk ingen laa i  
ik hier volgen. 

Het hart weegt 370 gram. Hl't i�  flink samengetrokken Pil i s  wat grooter 
dan de vuist. D«- stompe pnnt  wordt door de heide v«-ntrikels gevormd. Op 
liet epicard zijn punt- Pil vlekvormigc bloedingen te  zien, h«-t sterkst op het 
rechter hartoor. De valvula  mitralis is voor twee, de tricuspidalis voor drie 
vingers doorgankelijk. Het r«-chtn a trium en de rechter kamer zijn gedila·  
t eerd. Het endocard toont enkele h loedinkjes. Alle k leppen zijn gaaf. De 
hartspier is l inks 9 tot 10 mm . •  en rechts 3 tot 4 mm. dik. De kransslagaderen 
l oopen n iet geslingerd ; aan den binnenkant toonen ze enkele geelwit tc  
v lekjes. Het ova le venster is doorgankelijk. 

De milt weegt 210 gram. De kapsel is glad. Op de sneevlakte toont het  
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l amelijk weeke miltweefsel geen duidelijke follikels. Bij microscopisch onder
zoek worden geen belangrijke afwijkingen gevonden. 

De nieren wegen 280 gram. De kapsels laten gemakkelijk los. De opper
v lakte is glad, de kleur hlauwrood. De consistentie is normaal .  Op de snee
vlakte is de grens tusschen schors en merg scherp, de kleur donkerblauwrood. 
De teekening is duidelijk; de schorsvaa tjes zijn als  donkerpaarse streepjes 
te zien. Bij histologisch onderzoek worden, behalve sterke hyperaemie, geen 
ziekelijke afwijkingen aangetroffen. 

De schild/dier is belangrijk vergroot  en weegt 83 gram. De oppervlakte is 
licht hobbelig. Op de doorsnede toont het tamelijk vaste, lichtbruine schild
k l ierweefsel geen duidelijke met het bloole oog zichtbare, met colloïd ge
vulde blaasjes. 

Bij microscopisch onderzoek blijkt het tamelijk compacte parenchym i n  
vakjes verdeeld t e  zijn door smalle tusschenschotten van binclweefsel . waarin 
hier en daar lymphocytenophoopingen voorkomen. Het epitheel der kleine 
en groote fol likels is hoog cubisch tot cylindrisch ; in <le groote vindt men 
d ikwijls papillaire excrescenties. Over het a lgemeen wordt er weinig colloïd 
in de foll ikels aangetroffen. Alles te zamen lijkt het histologische beeld dus 
wel  min of meer kenmerkend voor dat  hij de ziekte van Basedow. 

De rand van de /ever reikt 8 cm. onder het caudale u iteinde van het corpus  
sterni en  in  de rechter mamillairlijn 2 cm. onder den  ribbeboog. Het  gewicht 
bedraagt 1495 gram. De oppervlaktl' is glad;  de kleur is paarsbruin ; de 
voorste rand is wat  stomp. De consistentie is normaal .  Op de sneevlakte blijkt  
d e  teekening zeer duidelijk te  zijn .  De uitgezette venae centrales zijn te  zien 
als roode streepjes en vlekjes op bruinen ondergrond. De  breekbaarheid is  
normaal. Uit de vaten komt veel bloed. 

In de coupes, gekleurd met h a e m a t o x y I i n e-e o s  i n f' worden de 
volgende veranderingen gevonden.  De kapsel is glad. Onder de kapsel zijn 
cle l evercellen langwerpig en mal en worden zij gescheiden door wijde, met  
b loed gevulde capillairen. 

Meestal l iggen de  veelal kleine endotheelcellen van cle wanden der cap i l
lairen  duidelijk tegen de levercellen aan,  hoewel hier en daar toch wel eenige 
a fstand tusschen beide bestaat. Bovendien vindt men in het subcapsula i rc 
l everweefsel vrij veel binclweef el, waarin infiltraten worden aangetroffen 
van allerlei cellen : cel len met langw erpige worstvormige kernen. met ronde 
donker- of lich tgekleurde kernen en met ovale schuimige of  ha lvemaan· 
vormige kernen. Ook komen zgn. galgangwoekeringen voor. Hier en daar 
l igt in  clit onregelmatig gelocaliseercle bindweefsel een groepje ver uitePn• 
geweken, kleine smal le  levercell en. I n  de omgeving van deze bindweefsel
b a nden vindt men in  cle capil lairen fijn gegolfde vezeltje . Deze vezeltjes 
l i ggen clan tusschen de ruimten. clie bloed bevatten. en de levercel len. Te
midden van cle vezels worden vaak enkele kleine platte wandcellen gevonden. 
Zie afb. 49. Ook kunnen de vezels wel midden tusschen de roode bloed
lichaampjes loopen. 

In de naar binnen toe gelegen gebieden van de lever ziet men vooral 
vlekvormige partijen, waarin verwijde, met duidelijk waarneembaar bloed 
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,IJl,. 49. l\l i,•rophoto vnn de l<'ver van ge, al XXI, , ergrooting 220 maal. 1 lat"111ato:1.) 
l ine-eosine. 

De levercel len zijn f!t'deeltelijk atrophisd1 : het protoplasma toont fijn- tot grof
druppel ige vervetting en de kernen zijn ongelijk r nn f!rootte. T11ssd1cn de levercel
halken bevindt zich een wolkil!C of vezelige suh�tuntie, waarin cel lrn met kleine ronde 
of met spoelvormige kenwn en tevens van de levercellen afgelichte endotheelcellen. 

gevulde capi l l airen. Deze partijen zijn mees tal  in clr in termediaire gedeelten 
der eilancljes gelegen, terwijl in de onmiddel l ijke omgeving van eenigszins 
verwijde centrale venen - waarvan de wand soms verdikt is de capil
lairen slechts matig, of in  het geheel niet,  zijn uitgezet. Niet slechts de cen
trale, maar ook de periphere levercellen maken p laatsel ijk een a trophischen 
indruk. De cellen zijn k l ein  e11 de kernen hebben een zeer versch il lende 
groo tte. Soms zijn cle kernen geheel verdwenen. Nu en dan is cle wancl van 
de capil la iren door een smalle zûnr van fijne vezels van de levercel len ge
scheiden. Tussehen deze vezels zijn clan meesta l  enkele platte endotheel
cellen gelei;t•n. In vele gevallen echter ontbreken deze vezels en l iggen de 
erythrocyten direct tegen de  levercellen aan en zijn, met andnt' woonlrn. 
dt' wandcellen niet van 1 le  l evercellen a fgelicht .  

Verder neemt men een wil lekeurig gelocal iseerde en niet geheel onbelang
rijke vermeerdering van bindweefsel waar. Hier en daar  dringen vanui t  l ich t 
verbreedt· 1l riehoekjes van Kiernan fijne hindweefselbundel tjes de eilandjes 
binnen en omvatten dan afzonderlijke, soms ook groepjes van levercellen of  
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Afb. 50. Microphoto van de lever van geval XXI, vergrooting 220 mani. Hnematoxy
l ine-eosine. 

Infiltrant in een driehoek ,•an Kiernnn, dat polymorphie toont :  cellen met ,·erschil 
lend irevormde kernen en van vers<'h illende grootte. Verder ziet men resten van lever
cellen, die door een fijne, vezeliire massa zijn omgeven. De endotheelcellen der capil
lairen zijn van de levercellen afgelicht. 

l evercelbalkjes. In dit bindweefsel worden, zooals boven beschreven is. naast 
a l lerlei cellen ook vrij vele zgn. galgangwoekeringen gevonden. Zie afb. 50. 
Ook kan op geheel w i l lekeurige p laatsen i n  de ei landjes bindweefsel voor
komen in  de omgeving van kleine infi l traatjes van a l lerlei cellen, zooals wij 
d a t  reeds beschreven hebben in het onmiddel l ijk onder de kapsel gelegen 
leverweefsel .  

Coupes gekleurd volgens V a n  G i e  s o n, toonen aan, da t  de venae cen
t ra les iets verwijd zijn en dat het bindweefsel in de wanden soms een weinig 
is  toegenomen. Onmiddellijk onder de kapsel zijn de levercel len smaller en 
k leiner clan in het centru m  van het orgaan. De capil la iren zijn er wijder. Dr 
vermeerdering van het bindweefsel in deze coupes is zooals in 1le h a e m a
t o x y I i n  e-e o s  i n  e-praeparaten werd beschreven. Merkwaardig is het 
echter. te zien hoe om de levercellen zeer fijne, rood gekleu rde vezeltjes 
l i ggen. Het is niet met zekerheid uit te maken of deze vezeltjes in den wand 
van de capil lairen of daarbuiten gelegen zijn. Zoowcl bij nauwe als bij w ijde 
capi l la iren zijn zij duidelijk zichtbaar. 

10 
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S o e d a n III  kleuring laat een wisselende grofdruppelige vervetting zien, 
vooral in  de periphere gedeelten der ei landjes. 

In de B i e  I s  c h o  w s k y-praeparaten nemen we waar, dat de venae cen
t rales een l ichte toeneming van reticuline vezels vertoonen. Van verschil
l ende centrale venen uit gaan vertakte n etjes van versterkte tralievezels tot 
in het midden der eilandjes. Ook van de espaces-portes uit  clringe11 verdikte 
vezels de ei landjes binnen. Verder vindt men nog vezelnetten in geheel 
willekeurige gebieden. In sommige partijen zijn cl!' tralievezels cluiclel ijk ver
breed en vermeerderd, terwijl deze toeneming in andere vaak geheel ont
breekt. 

Samenvat ting: Deze 56- jarige vrouw, sinds ongeveer een jaar lijdende 
aan m. Baseclowii, reageert niet op behandeling met lugol of thyro
norman en sterft in comateusen toestand. De lever weegt 1495 gram. 
De oppervlakte is glad; de rand is stomp. Op de sneevlakte zijn de 
centrale venen als roocle streepjes en vlekjes op een geelrood fond 
te zien. 

Bij microscopisch onderzoek blijkt de kapsel glad te zijn. Het lever
parenchym maakt, zoowel onmiddellijk onder de kapsel, als in «1 «· 
clieper gelegen gedeelten, een licht atrophischcn indruk. Deze atrophir 
vertoont zich niet overal in gelijke mate, doch meer plaatselijk. In clr 

pcripherc gedeelten der eilandjes vindt men een fijn- of grofdruppelige 
vervetting. De centrale venen zijn iets verwijd. De capillairen in de 
centrale gedeelten der eilandjes zijn zeer weinig uitgezet, terwijl in de 
intermediaire gehieden sterk verwijde, met hloed gevulde capillairen 
gevonden worden. De wandcellen liggen meestal duidelijk tegen de 
levercellen aan. V ercler komen gebieden met allerlei celinfiltra ten 
voor, welke willekeurig gelegen zijn en meestal eenige resten van lever
cellen of levercelbalkjes omvatten. Indien in deze gebieden duidelijk 
spoelvormige cellen en vezels optreden, wordt een overgang gevorm«l 
naar het eveneens willekeurig voorkomende hinclweefsel. Dit hincl
weefsel kan soms aansluiten bij de clan licht verhreecle driehoekjes van 
Kiernan. In het periportale bindweefsel worden eenige infiltraten van 
kleine ronde cellen gevonden en treden ook nieuwgevormde gal
gangen op. 

GEVAL XXII. (S. 4468) . 

A n a m n e s e. Het betreft een 52-jarigen man,  die zich al sinds een jaar 
moe en afgemat  voelt. Hij is erg zenuwachtig en gejaagd. Van het begin af  



147 

heeft hij erge hartkloppingen en moet hij veel transpireeren. In den loop 
van het laatste jaar is hij vermagerd van 160 tot 108 pond. Een half jaar 
geleden heeft patiënt een longontsteking gehad, met heftige pijn in  den rug. 
Den laatsten tijd zijn vooral de s l ikklach ten toegenomen. Ook heeft patiënt 
ergen last van diarrhee, soms wel 15 maal  per dag. 

K l i n  i s  c h e  g e  g e v e n  s. Bij onderzoek vindt men een tenger ge· 
houwdrn, mageren, zeer nerveuzen man. Het lichaamsgewicht bedraagt 
55 Kg. De huid is  warm en vochtig;  er is geen dermographie aanwezig. Hij 
heeft noch icterus, noch cyanose, noch oedemen. De pols is frequent, 126. 
regulair, aequaal, normaal van vulling en spanning, synchroon en symme
trisch. De bloeddruk bedraagt 160/70. Er bestaat  een dubbelzijdige exophthal
mus. Het symptoom van Graefe is negatiPf;  de symptomen van Moebius 
rn Stelwag zijn echter duidelijk aanwezig. De schildklier is vergroot en er 
zijn vaatgeruischen te hooren. Het hart is niet vergroot. De longen toonen 
geen afwijkingen. De lever en de milt  zijn niet te  voelen. De urine bevat een 
spoor eiwit en veel urobil ine. De grondstofwissel ing bedraagt 65 % +. Dr 
reactie van Wassermann is negatief. Na behandeling met jodium daalt  de 
grondstofwisseling tot 49 % +, doch de algemcene toestand verbetert weinig. 
Daar ook de toegepaste stralentherapie geen resultaat  op levert, wordt, na 
hernieuwde behandeling met lugol, tot hemi-strumectomie overgegaan.  
Patirnt is één dag na de operatie overleden. 

P " t h o I o g i s c h-u n u t o m i s  c h o n d e r z o e h. Op grond van dt> 
hij de sectie gevonden a fwijkingen is de volgende diagnose gesteld :  

Status post  operationem. 
Struma rli ffusa p arenchyma tosa B asedowiana.  
Pneumoniae lohulares lohi  inferioris puim. dextri. 
Pl<>uritis fibrinosa localis dextra. 
Tuberculosis chronica fibrosa lobi superioris pnlmonis sinistri inveterata.  
Hypntrophia ventriculi et  atrii  dextri m. cordis. 
Thymus persistens. 
Het resultaat  van het macro- en microscopisch onderzoek van rle voor

naamste afwijkingen laat  ik h ier volgen. 
Het is  het l ijk van een mageren. regelmatig-gebouwden man, 1,79 m.  lan!? 

en  49 Kg.  zwaar. Eenige dagen vóór de operatie bedroeg het l ichaamsgewicht 
52,1 Kg. 

Het /rnrl weegt 350 gram en is flink samengetrokken. De  punt wordt door 
,:l ,•n l inker ventrikel gevormd. De  hartsholten zijn niet verwi,jd. De valvula 
mitralis is voor twee, de tricuspidal is voor drie vingers doorgankelijk. Alle 
kl<>ppen zijn gaaf. De rechterhel ft  van het hart is hypertrophisch. De dikte 
van den wand van den linker ventrikel is 11  mm., van den rechter 5 mm. 
De hartspier is roodbruin op doorsnede, licht troebel.  De kransslagaderen 
zijn niet geslingerd ; aan dt>n binnenkant bevinden zich enkele kleine, vlakke, 
ge<>lwittc verhevenheden. Het ovale venster is gesloten. 

In de onrlerkwah van de rechter long. die aan de oppervlakte gedeeltelijk 
bedekt is met fibrine, bevinden zich vaste haarden, welke op de sneevlakte 
grauwrood en dof  zijn en waaruit bij druk troebel vocht te  voorschijn  komt. 
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Bij histologisch onderzoek blijken de longblaasjes in deze haarden gevuld  te  
zijn met etterig exsudaat. In de bovenkwah van de linl.er long hevinclen zich 
eenige zwart gepigmenteerde, oude hind" ccfselhaardjes. 

De rechter helft van cle schildl.li,•r hlijkt hij de operatie verwijclercl te zijn. 
Het weggenomen gedeel te had een gewicht van 88 gram. De l inker hel ft 
weegt 92 gram.  Het vaste bruingrijze schildklierweefsel toont op doorsnecle 
geen cluiclelijk met het oog zichtbarn, met colloïd gevulde blaasjes. 

Bij microscopisch onderzoek blijk t  het epitheel van de fo llikels hoog cylin
drisch te zijn, met op tal rijke plaatst>n in het lumen ui tpuilende papil laire 
woekeringen. In  een deel der follikels is  het colloïd opval lencl l icht van 
kleur ;  vele fo l l ikels zijn leeg. Hier en daar in het in terstitieele bindweefsel 
worden ophoopingen van lymphocyten gevonden. 

De /pr;er weegt 1170 gram. De oppervlakte is glad, de kleur roodbruin . 
met talrijke grijze vlekken. Op doorsnede is de kleur grijsbruin, en is de 
leverteekening niet overal duidelijk te zien. De consistentie is tamelijk vast.  

In  de met h a  e m a  t o  x y I i n  c-c o s  i n  e gekleurde coupes blijkt, dat 
er  overal in het leverweefsel veel tuberkels aanwezig zijn. Daardoor is het 
histologische beeld natuurlijk zeer gecompliceerd. De kapsel  is glad.  Door 
de geheele coupe heen ziet men een grooten rijkdom aan kernen. De lever
cellen zijn over het a lgemeen klein en a trophisch. In sommige, willekeurig 
gelegen gebieden zijn de levercellen smal en langwerpig en worden de levcr
celbalkjes van elkaar gescheiden door rnimlt'n met wolkachtigen, soms hin 
en daar vezeligen in houd. Subcapsulair vindt nwn, behalve enkele tuberkels, 
hier en daar  een klt>in gPhit>d mt>l Vl'Zl'lvorming en infiltraten. In deze ge·· 
bieden l iggen dan enkele levcrcclbalkjcs, door een vezelrijk weefsel omgeven . 
waarin, naast lymphocyten. vele cellen voorkomen, welke op levercellen 
gelijken en cle vraag doen rijzen of  we hier met zgn. galgangwoekeringen tl' 
cloen hebben; verder komen cellen met spoelvormige of platte, worstvormige 
kernen voor. 

De structuur cler eilandjes is zoowel subcapsula i r  als meer naar binnen in 
cle lever vrij duiclelijk te herkennen. De venae centrales zijn l icht verwijd en 
haar wam! is meestal niet, of slechts weinig verdikt. In sommige eilandjes 
zijn de capil lairen een weinig verwijd, zoowel in clc centrale als in cle pcri
phere gedeelten. In deze capil lairen vindt men geen of weinig hlol'd, maar 
wel vrij veel  lymphocytc-n. De cndothcclccllcn van den wand l iggen meestal 
tegen de lt>vercel len aan, doch kunnen soms ook ervan a fgelicht zijn. 

In de espaces-portes ziet men hier  en daar eenige binclweefselvermeerde
ring, waarin eenige kleincel lige infiltraten 1'11 zgn. galgangwoekeringen ge
vonden worden. 

Volgens V a n  G i c  s o n  gekleurcle coupc-s la tl'n zien, dat de kapsel glad 
is.  Om de licht verwijde venae centra les is geen of  slechts zeer geringe bind
weefselvermeerdering te zien. Vele lt>vercellen worden door roode vezel tjl's 
omgeven. Dit verschijnsel neemt men vooral in de subcapsulaire gebieden 
waar. 

Met de c I a s t i n e-kleuring vindt men een geringe toeneming van clas· 
tische vezels in de driehoekjes van Kiernan. 
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.Sa111e11 1•atting: Deze 52-jarige man. die sinds een jaar lijdende is aan 
1 1 1 .  Basedowii en de volgende zi1.;kteverschijnselen heeft: nervositeit, 
tachycardie, vermagering, 3terk tran�pircercn, struma en exophthal
mus, blijkt slecht te reageeren op lugolhchancleling en sterft één <lag 
na hemi-strumectomie. 

De lever weegt 1170 gram. De oppervlakte is glad en de kleur is 
roodbruin, met talrijke grijze vlekken. De com,istentic i vast. Op de 
grijsbruine sneevlakte is de teekening hier en daar onduidelijk. Bij 
microscopisch onderzoek hlijkt de kapsel glad te zijn. Door dl' aan · 
wezigheid van tuberkels is de structuur van de lever zeer gccompli
ceercl. 

Over het algemeen zijn de levercellen klein en atrophisch. Hier en 
tiaar is een lichte toeneming van Limlweefsel te zien, vooral onder de 
kapsel. 

GEVAL XXIII. ( S. 4691). 

A n  <1 m n e s  e. Het betreft een 20-jarig meisje. da t  ind C<'nige jaren 
een dikken hals  heeft. Den laatsten tijd is zij erg vermagerd. Zij heeft be
l rekkelijk weinig klachten.  De menstruatie is geregelcl .  

K l i n  i -� c /, e g <' g e  11 e n  s .  Bij onderzoek vindt men een gejaagd, ner
,· eus meisje. Haar  handen Leven en haar huid is vochtig. Het l ichaamsgewicl1 1 
bedraagt 40 kg. De pols is frequent ,  1 30 , doch regelmatig.  De li loedsdru k  
bedraagt 160/50. Bt>halve een heiderzijdsche exophthalmus toom•n de oogen 
geen functiestoornissen, die voor 111' ziek :e van Basedo"' kenmerkend zijn.  
Z ij heeft een duidelijk waarneemliare struma, zonder s t ridor. Het hart  b lijkt 
noch percutorisch, noch Röntgenologisch vngroot tl' zijn.  Ook in de l ongrn 
komen geen afwijkingen voor. Mi l t  en l l'Vl' r zijn niel te' voelen. Dl' urine 
bevat verl u rohiline. De hasalc slof wissel ing hcdraagl 65 % +. 

Na twee maanden verpleging en voorliereidiug uwt jodium wordt tot 
s trumectomie overgegaan. Een uur  na dc •  opcra l il' wordt pati i.•u tc  plotsel ing 
cyanol isch en overlijdt  zij onder verschijnsrlcu van paroxysmall' tachycardie. 

P <1 I /, o l o g  i .� c h-11 n II t o  m i .� c /, o n  ,l e r :;  o c /r. Ecnigc uren na den 
<lood wordt de  Sl'ct ie  verricht .  Het verslag van den torstand van hart, schild
k l ier  en lever wordt hier u itvoerig medegedeeld. 

Het is het lijk van een regelmatig gebouwde jonge vrouw. De lengte is 
1.65 m. Het gewicht bedraagt 39.5 kg. 

Het l,<1rt. dat 245 gram \\ eegt, is f l ink samengetrokken ; de hartshol ten 
zijn niet gedila teerd. De valvula mitral is en tricuspidal is  zijn resp. door
gankelijk voor t wre en drie vingers. De hartspier is op de sncevlaktP rood
bru i n  van kleur. De spier is flink ontwikkeld en is l inks 1 2  mm., rechts  
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Afb. 51. l\lucrophoto van de l ever van gevnl XXIII. 
l\len lette op de zeer dunne randen en op de rimpeling van de kapsel. Voor uitvoerig" 

heschrij, ing zie tekst. 

3 mm. dik. Alle kleppen zijn gaaf. Het ovale venster is gesloten. Bij histo
logisch onderzoek worden geen a fwijkingen gevonden. 

Van de schildl.lier i s  door den chirurg l inks en rechts een walnootgroot 
stuk gespaard gebleven. Het Lij de operatie weggenomen gedeel te woog 
51 gram. Op doorsnede toon t  het hleekhru ine schildkl ierweefsel, vooral aan 
de p eripherie, duidelijk met het hloote oog zichtbare follikels, welke veelal 
met colloïd gevul d  zijn.  Bij microscopisch onderzoek blijkt, dat het epitheel 
overal eubisch tot cylindriseh is. Hier en daar toonen de follikels aan den 
binnenkant exerescenties. In vele foll ikels is het colloïd opvallend l icht  ge
kleurd. Ook ziet men verspreid kleine velden van follikels die leeg zijn. I n  
het bindweefselstroma worden enkele kleineellige infiltraten aangetroffen. 

De lever i s  aanmerkelijk kleiner dan  normaa l ;  het gewicht bedraagt 855 
gram. De randen zijn zeer scherp ; op vele plaatsen is het leverweefsel uit 
den papierdunnen rand verdwenen en  liggen de beide kapselbladen dadelijk 
tegen elkaar. Zie a fb. 51 en 52. 

De oppervlakte van de lever toont over de geheele linker kwab en 
over groote deelen van de rechter - hier het sterkst in de buurt van het 
ligamentum falsiforme en dicht bij den voorsten rand - talrijke, fijnkorre-
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Afb. 52. l\lacrophoto van de lever van geval XXIII, van onderen �ezien. 
Yooral dr l inker kwab toont duidelijk onregelmatigheden van het oppervlak. 

l ige, t amelijk vlakke verhev!'nheden, die  wat l ichter van kleur zijn dan de 
omgeving. Soms l iggen ze afzonderlijk en varieeren dan i n  grootte van een 
speldeknop tot een luciferkop ; vaak ook zijn zij tot grill ige groepjes ver
eenigd, waar tusschen zich dan hreede of smalle groefjes bevinden. Verder 
toont de leverkapsel nog zeer fijne rimpeltjes, welke ongeveer evenwijdig 
a a n  het ligamentum falsiforme verloopen. 

Histologische coupes, gekleurd met h a e m a t o x y I i n e-e o s i n e too
nen de volgende afwijkingen. Nu eens is  de kapsel fijn gegolfd, dan weer is 
zij bijna volkomen glad. Dadelijk onder de kapsel ligt een losmazig bindweef
sel, waarin  we lymphocytaire infiltraatjes aantreffen en hier en daar enkele 
gedissocieerde levercellen of resten daarvan. Dit subcapsulaire bindweefsel 
ziet men overal in bundels en handen, ook in het dieper gelegen leverweefsel . 
N u  eens treft men het voornamelijk aan  in de periphere gedeelten der eiland
jes, dan w eer doorloopt het in vezelige strooken verschillende eilandjes of 
geeft ook wel aanleiding tot het ontstaan van bindweefselringen. De houw 
van het leverweefsel is daardoor zeer ernstig gestoord. 

Vrijwel overal zijn de levercellen ten opzichte van elkander gedissocieerd. 
Tusschen de geïsoleerd liggende cellen  of tusschen de groepjes van hoog
stens twee to t  drie cellen ziet men dezelfde losmazige, fijnvezelige massa, 
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Af/, . .58. ,tinophoto van dr ll' \er  \•an l!C\lil X X I I I ,  \ <'l"l!rooting l l S  maal. Haematoxy-
1 i 11,• eosine. 

\11·11 zil't !'<'Il onrPirclmatiirc l ,i 1 1 ,h1rcfselwoekcri 11g t11ss,·he11 de lever<'ellen. Op velt> 
plaat,<'11 i� dit hindwt>els,•l met < 'ellt>n l!f'Ïnfil treerd, zoodat het histolo1?is,·he beeld zeer 
wel l!l'lijkt op dat \ Uli pen i ntrr�ti tieelt> hepatitis. 

welke in de handvormige partijen wordt aangetroffen. Hier en daar duiden 
enkele langwerpige spleten op de oorspronkelijke lumina der capilla iren. 
Deze hcvatt,·n vaak nog erythrocyten, en enkele k leine ronde <lonkerge
klcurde crll ,•n , welke trouwens ook nu en clan tusschen de vezels blijken 
cloorgegl ipt te zijn. De wand der capillairen wordt d an door dezelf,le vezelige 
massa van de levercellen gescheiden en de endotheelcellen zijn dan duidelijk 
van de levercellen afgelicht. 

De leverce llen zelf toonen sterke regressieve veranderingen. Het proto
plasma is korrelig of blazig van structuur en is somtijds bijna geheel ver
dwenen. De kernen zijn slecht k leurbaar. bevatten vaak vacuolen of blijken 
in korrels uiteen gevallen te zijn. Op de plaatsen w aar  de levercellen bijkans 
verdwenen zijn en waar het losmazige vezelrijke celrijke weefsel overheerscht . 
zijn ze zeer klein en grill ig van vorm. In de nieuwgevormde, op bindweefsel 
l ijkende substantie vindt men veel kleincell ige infiltraten en verder eenige 
cellen met spoelvormige kernen. Het beeld gelijkt dan zeer veel op dat van 
een in terstitieele hepatitis zooals afb. 53 dit aangeeft. Vooral ook om de 
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Afb. 54. l\Iicrophoto van de le,·er van geval XXIII, vergrooting 120 mani. Haematoxy-
1 ine-eosine. 

Grenzend aan een vena centralis ligt een l i tteekennchtig bindweefseli;:eLied. Men 
vergelijke deze hnnrd met de wigvormige necrose van leverweefsel op afb. 4, welke in 
plaats en vorm volkomen hiermee overeenstemt. 80\enstaande photo zou er het eind
stadium van kunnen zijn. 

resten van sterk gedegenereerde levercellen zijn deze infil traten le vin<len. 
In en om di>n wancl cler centrale venen is slechts hier en <laar een l ichte toe
neming van bindweefsel te zien. Wel is het merkwaardig hoe op sommige 
plaatsen strooken van bindweefsel van dezen kunnen uitgaan. Zie hiervoor 
afb. 54. waarbij een vergelijking met afb. 4 veel overeenkomst geeft. 

In het meer naar binnen toe gelegen leverweefsel zijn al le bovengenoemde 
veranderingen wel aanwezig, doch niet zoo ernstig en uitgebreid. Ook hier 
zijn de centrale venen somtijds verwijd en vindt men hier en daar l ichte 
toeneming van bindweefsel in den wand. De levercellen maken overal een 
atrophischen indruk. Het protoplasma is korrelig of blazig van structuur. 
t em ijl de kernkleuring gebrekkig is. De capill airen bevatten eenige roode 
h loed lichaampjes en ,, at  kleine ronde donkergekleurde cellen. De w and
cellen ontbreken veelal en zoo zij voorkomen. zijn ze meestal  op et'nigen af-
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Afb. 55. l\[icrophoto van de lever van geval XXIII, vergrooting 150 maal. Haematoxy
l ine-eosine. 

Het atrophische leverweefsel toont onrep;elmatip;e hindweef�elhanden, waarin donker
gekleurde cellen voorkomen met romlt> of spoelvo, migt> kl'nwn. 

stand van de levercellen gelegen en vaak door een vezelige massa van deze 
gescheiden. Somtijds zijn in de  peripherie der eilandjes de capil lairen iets 
te  wijd. 

Het  bindweefsel in de espa ces-portes is op verschillende p la atsen vermeer· 
derd en met lymphocyten geïnfiltreerd. De venen in de espaces-portes kunnen 
soms heel sterk verwijd zijn, terwijl men er tevens zgn. galgangwoekermgen 
in a antreft. Behalve in de espaces-portes vindt men ook toeneming van bind
weefsel elders in het leverweefsel. Nu eens ziet men vezelbundels, die van 
een driehoekje van Kiernan uitgaan, dan weer van een centrale vene uit , 
of tenslotte geheel willekeurig in de eilandjes verloopend. In de ééne coupe 
treft men soms zóóveel bindweefsel a an, dat het beeld doet denken aan een 
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beginnende levercirrhose van Laënnec (afb. 55), in een andere daarentegen 
komt slechts zeer weinig bindweefsel voor, dat clan als fijne vezels tusschen 
dn1 wand der capillairen en de levercellen gelegen is. 

In de met S o e d a n I I I  gekleurde coupes wordt een lichte fijn- lot grof
druppelige vervet ting gevonden zoowel in de centrale a ls in de periphere 
gedeelten der eilandjes. De levercellen welke gelegen zijn in de bindweefsel
rijke gebieden zijn klein en gril lig van vorm en bevatten weinig of  in 't 
geheel geen vet. 

B ij de kleuring volgens V a  n G i e s  o n bl ijkt, dat de kapsel licht gerim
peld is en dat subcapsula ir  een laag bindweefsel gevonden " ordt in onregel
matig gelocaliseerde partijen. Hier en daar worden gedeelten van de eilandjes 
door het bindweefsel als het ware afgesnoerd. Behalve de grovere handen 
van bindweefsel vindt men in verschillende gedeelten fijne roode vezeltjes 
tusschen de levercellen en den wand der capil lairen. In het dieper ge
legen leverweefsel zijn sommige centrale venen wat verwijd en blijkt de 
wand wat verdikt te zijn. De capillairen zijn niet uitgezet. De meeste lever
cellen worden door fijne roode vezeltjes omgeven. Deze vezeltjes zijn gelegen 
in een homogene rose gekleurde massa, welke zich tusschen de levercellen 
en den wand der capillairen bevindt. Ook het bindweefsel in de espaces-portes 
is  hier en daar vermeerderd, vooral a ls dit aansluiting heeft verkregen bij 
de onregelmatig verspreide bindweefselbanden. 

Met e I a  s t i n  e-kleuring zien we, dat het nieuwgevormde bindweefsel 
nog al veel elastine-vezels bevat. Vooral in  de subcapsulaire gebieden ziet 
m en dit  duidelijk. 

In de B i e I s c h o  w s k y-praeparaten vinden we een licht gerimpelde 
kapsel. In het subcapsulaire weefsel zijn tusschen en om atroph isch gedisso
cieerde levercellen fijne zwarte of lichtbrui n  gekleurde vezeltjes gelegen. 
Deze verloopen zoowel dicht bij als op eenigen a fstand van de levercellen 
en kunnen de capillairlumina begrenzen of  ook wel doordringen. In de 
d iepere gedeelten van de lever zijn de meeste centrale venen normaal,  terwijl 
sommige een toeneming van reticuline-vezels in den wand toonen. Dit laatste 
ziet men ook om de levercellen. Spoelvormige of  knopvormige verdikkingen 
bezitten deze vezels n iet. 

Met de kleuring volgens B e s t  blijkt, dat er vrij�el nergens in de lever
cellen glycogeen a anwezig is. In coupes, gekleurd volgens U n n a-P a p p e n
h e i m worden in de celrijke gebieden plasmacellen en enkele leucocyten 
gevonden. 

Samenvatting: Dit 20-jarige me1sJe, dat sinds eenige jaren l ijdende 
was aan de ziekte van Basedow, is zeer korten tijd na strumectomie 
overleden. 

De lever is zeer klein en weegt 855 gram. De oppervlakte is fijn
korrelig en toont een lichte rimpeling van de kapsel. De randen zijn 
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uitermate dun en bevatten weinig of geen leverweefsel. Ook hij micro
scopisch onderzoek is de kapsel gerimpeld. Vooral in 111· snhcapsnlaire 
gebieden doch ook meer in de diepte van <le lever wordrn gebieden 
gevonden, waar het levcrparenchym 1,ijna geheel vervangen is door 
losmazig, vezelrijk hin<lweefsel. Deze gebieden zijn vrij willekeurig 
verspreid en geven aan de lever een zeer liont beeld. Ook daar waar 
minder bindweefsel te vinden is, zijn 1lc lcvcrccllen gedissocieerd 1•11 

door fijne vezels omgeven. In den waml der venae centrales, die �om.; 
licht verwijd zijn, vindt men hier en daar toeneming van bindweefsel. 
Het bindweefsel in sommige espaces-portes is toegenomen. Het beval 
groepjes lymphocyten, enkele plasmacellen en eenige zgn. galgan:�· 
woekeringen. 



HOOFDSTUK III. 

SAM ENVATTEND OV ERZ ICHT D ER EIG EN WAARN EMING EN. 

Blijkt uit afwijkingen, gevonden hij vorenstaande gevallen, dat clc 
functiestoornis van de lever hij morhus Bascclowii een kenmerkend 
pathologisch substraat hezit? 

Op het eerste gezicht is men geneigd deze vraag ontkennend te be
antwoorden. Immers, de veranderingen welke gevonden zijn, toonen 
een zóó groote verscheidenheid, dat het a priori moeilijk is ze alle aan 
dezelfde oorzaak toe te schrijven. Achtereenvolgens zal ik clc belang
rijkste van deze veranderingen hier hc,;preken. 

a. De atrophie van het orgaan. Uitgedrukt in de gewiehtsafne
ming wordt deze vrijwel constant aangetroffen. Het gemiddelde ge
wicht bedraagt 1212 gram. In hijgaande tabel komt deze afneming 
duidelijk tot uitdrukking. 

Gewicht van de lever bij patiënten, gestorven aan de ziekte 
van Basedow. 

Geval leeftijd geslacht levergewicht 
I (S. 1125) 46 jr. vrwl. 1225 gr. 

Il (S. 1197) 47 Jr. vrwl. 925 gr. 
I II (S. 1 363) 17  jr. mul. 1480 gr. 
IV (S. 1394) 61 Jr. vrwl. 1490 gr. 
V (S. 1549) 38 jr. vrwl. 1135 gr. 

VJ (S .  2838) 50 jr. vrwl. 850 gr. 
V I I (S. 2853) 45 Jr. vrwl. 1265 gr. 

VIII (S. 2973) 51  jr. vrwl. 930 gr. 
IX (S. 3109) 54 Jr. vrwl. 1720 gr. 
X (S. 3401) 48 jr. vrwl. 1 150 gr. 

X I  (S. :3569) 51  jr. vrwl. 1000 gl'. 

X I I  (S. 3573) 53 jr. vrwl. 1060 gr. 
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Geval leeftijd geslacht levergewicht 
XIII (S. 3787) 54 jr. vrwl. 1250 g1·. 
XIV (S. 3842) 50 Jr. vrwl. 995 gr. 
XV (S. 3890) 64 jr. vrwl. 1110 gr. 

XVI (S. 3892) 4,0 jr. vrwl. 1185 gr. 
XVII (S. 4050) 3-l jr. vrwl. 975 gr. 

XVIII (S. 4125) 51 Jr. vrwl. 1385 gr. 
XIX (S. 4136) 24 jr. vrwl. 1530 gr. 
XX (S. 4138) 46 jr. vrwl. 1610 gr. (echinococcus) 

XXI (S. 4191) 56 jr. vrwl. 1495 gr. 
XXII (S. 4468) 52 jr. mnl. 1 170 gr. 

XXIII (S. 4691) 20 jr. vrwl. 855 gr. 
De atrophie kan als éénig verschijnsel optreden, zonder dat in ern

stige gevallen nevenafwijkingen voorkomen, zij is dan hoofdzakelijk in 
de centra der eilandjes te zien , cloch v,,elal treedt zij op in comhinatie 
met andere ziekelijke afwijkingen. Wij zien ze gecomhineercl met ver
vetting der levercellen of met eigenaardige capillaire afwijkingen, zoo
als verwijdingen of vernauwingen rn pericapillair oedeem, of in levers 
met meer of minder nieuwgevormd himlwcefsel. De atrophie is clan hel 
duidelijkst waarneembaar in handvormige gehieden, welke geheel 
willekeurig door de eilandjes loopen, of ook wel contact verkrijgen 
met centrale venen of espaces portes. 

h. De toeneming van bindweefsel. Deze kan zóó sterk zijn, dat ze 
in eenige gevallen tot het beeld van een min of meer typische lever
cirrhose leidt. In vele gevallen wordt een hindweefseltoeneming ge
vonden, welke haardsgewijze optreedt en veelal onregelmatig in clc 
eilandjes gelegen is. Ook wordt zij waargenomen als verbreeding van 
verschillende espaces portes of als handen, loopend tusschen drie
hoekjes van Kiernan en venae centrales. 

Niet minder belangrijk is de toeneming van collagenc en ook wel 
van reticuline vezels om de levercellen. Somtijds zijn vele levercellen 
verdwenen en kunnen de eilandjes als zoodanig in het vele bindweefsel 
niet meer terug gevonden worden. In de gevallen, waarin van een "cir
rhose" sprake is, is deze te onderscheiden zoowel van de cardiale 
cirrhose als van die van Laënnec en hebben we waarschijnlijk met een 
zelfstandig type te doen. De meeste bindweefselvorming wordt in elf, 

nabij de kapsel gelegen gebieden gevonden. 
c. Het optreden van eigenaardige circulatiestoornissen. Deze doen 
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zich voor in den vorm van capillaire vernauwingen of capillaire ver
wijdingen, welke ook naast elkaar kunnen voorkomen. 

In vele gevallen is het merkwaardig te zien, hoe vooral in de centra 
der eiland jes nauwe capillairen worden aangetroffen. Deze kunnen dan 
in wijde intermediair of periphecr gelegen capillairen overgaan. Som
tijds treden sinusoïde verwijdingen op, welke clan onmiddellijk naast 
zeer nauwe gedeelten gelegen zijn. Te wijde, centraal gelegen capillairen 
worden betrekkelijk zelden gezien. Wat den inhoud der capillairen 
aangaat, worden in de meest pcriphcre gedeelten zoowcl wijde gevulde 
capillairen naast sinusoïd verwijde lcege capillairen gevonden. Bijna 
steeds zijn zoowel lymphocyten als monocyten aanwezig. 

cl. ,,Perira['illair oedeem" en het optreden l'<m eigenaardige fibril

len in dit oedeenwocht. Dit pcricapillair oedeem nit zich meestal in 
het verschijnsel der aflichting van de endotheelcel en in hl't optrl'lÏcn 
van een homogene of iets korrelige massa tnsschcn den capillairen 
wand en de levercellen. De capillaire lumina worden clan veelal ,·er
nauwd, zooclat eventueel aanwezige monocytairc cPllcn in ren smalle 
goot komen te liggf'n. In het oNlccmvocht wordPn herhaaldelijk for
maties van fibrillen waarg nomen. De homogene massa wordt clan 
ongelijkmatiger en meer clrarlcl'Ïg van structuur. Overal in 1lr '.;Chic-den 
der lcvercelclissociatic worden de ll'vcrccllrn door deze massa's om
geven. Ook met de kleuring volgens van Gicson of volgens Biel
schowsky worden deze fijne vezeltjes zichtbaar. Grooterc celinfiltratcn 
in de ruimte van Disse worden lechts zrldcn waargenomen. Bloedingen 
in de pericapillaire ruimten ziet men eveneens zelden. Vooral in die 
v inden. Z ie bijvoorbeeld geval V I I. 

e. Het 1•eelvuldig voorkomen van "passie,,e" dissociatie der lever

cellen. Herhaaldelijk is mij opgevallen, dat in meestal willekeuri� 
gelegen, doch vaak handvormige gebieden, de levercellen bijzonder 
klein en smal zijn en hetzij solitair, hetzij in groep jes van ten hoogste 
enkele cellen op eenigen afstand van elkander gelegen zijn. Deze dis
sociatie is soms algemeen, doch ,ioet zich meestal in handvormige ge
bieden voor en is in het eenc levergebiecl duidelijker dan in het andere 
De levercellen zijn klein en atrophisch en soms al;; ingedeukt of aange
vreten van vorm. Z ij worden gescheiden door een vaak vezelachtige 
substantie, welke vocht bevat en met de structuur der capillairen ten 
nauwste verband houdt. Z ij verschillen daardoor van de cellen, waar· 
genomen hij een gewonf' leverceldissociatie, zooals bijvoorbeeld bij 



160 

acute gele leveratrophic. Het maakt gclu•el den indruk, alsof de l<'vcr
celclissociatie het gevolg is van dé vcranderingrn der capillairen. Men 
zon daarom van een "passieve" lcvcrceldissociatie kunnen spreken. 

f. Het voorkomen van degeneratie,,e veranderingen, waaronder 

vooral vervettingen, soms ook necrose. In de meeste gevallen word! 
een !roehelc ontaarding gevonden, terwijl in vele gevallen een min of 
meer uitgebreide vervrtting optreedt .  Deze vervetting is meestal van 
grofdruppeligen aard en wordt 011 eens meer centraal dan weer meer 
in de peripherie der eiland jes aangetroffc11. Of deze degeneratievl' 
veranderingen tot necrose der levercellen leiden, is niet geheel duide
lijk. Veelal krijgt men echter den indruk, da I tegelijkertijd optreclr•nd1, 
kerndegeneraties en veranderingen in celbegrenzing - zooals uithollin
gen en indeukingen - het afsterven der cellen inluiden. Ook wordt 
nogal eens een centrale atrophie gevonden, waarbij de levercellen klein 
en regressief worden en necrobiotisch te gronde gaan. 

Vaak zien wij haarden van necrose, welke of onmiddellijk aan ck 
centrale venae grenzen, of soms ook willekeurig verspreid in de eilancl
jes aangetroffen worden. De haarden hebben hier meestal een wi!!;VOrm , 
waarbij de smalle zijde veelal naar hd lumen der centralP venae 
gekeerd is. Thrombosen of verschijnselen van venc11sc hypcracmic 
ontbreken, zooda t  een afdoende verklaring alsnog ontbreekt. 

g. Het 1 •oorlcomen van celinfiltraten. welke soms duidelijk het 

karakter 1 1an ontstekingsinfiltraten aannemen. In verschillende ge
vallen zijn celinfiltraten te vinden in de espaces portes, in gebieden met 
veel nieuwgevormd bindweefsel en in willekeurige partijen van lever
eiland jes. In het laatste geval bevinden zij zich vooral om enkele '.;C· 
isoleerd liggende levercellen of levercelresten. De subcapsnlairc gP· 
bieden zijn in zekeren zin bevoorrecht. De infiltraten hestaan hoof,]. 
zakelijk uit lymphocyten, doch ten decle ook uit plasmaccll1·n en somE 
enkele leucocyten. 

Men ziet dus: een bonte rij van veran1lcringen. Het is zonder meer 
duidelijk, dat vele. zoo niet al deze veranderingen bij talrijke andere 
pathologische processen dan bij m. Base1lowii in de lever aan�etroffen 
kunnen worden. 

Om nu aan te toonen. dat één of mPer dPr genoemde veranderingen 
geheel of tot op zekere hoogte inhaerent zijn aan den m. Baseclowii, is 
het nooclig : 
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1° . vast te kunnen stellen clat zij in geen rler genoemde gev allen 
door een ander pathologisrh proces zijn vcroori;aakt: 

2' . dat zij juist bij den m. Baseclowii een zekere constantheid bezit
ten in hun optreden ; 

3 . dat zij bij den experimenteel verwekten m. Baseclowii bij proef
dieren eveneens voorkomen. 

In het volgende zal ik  trachten na te gaan in hoeverre, bij de door 
mij waargenomen gevallen. aan de bovengenoemde voorwaarden is 
voldaan. Daarbij zal ik aan alle soorten van veranderingen, welke. 
zooals uit het voorafgaande blijkt. bij patiënten die aan de zicktr van 
Basedow zijn gestorven, kunnen gevonden worden, een afzonderlijke 
paragraaf wijden. 

a. Atrophie van de lever. 

Deze ziekelijke verandering is één der algemeenste verschijnselen. 
die wc aantreffen. Reeds A s  k a n a z y had op de kleine, vaak hard!' 
lever hij m. Baseclowii gewezen. Volgens hem en de meeste schrijvers 
na hem is een cyanotischc induratie de oorzaak daarvan. Op mij rust 
,lus thans de taak na te gaan in hoever bij de door mij onderzochte 
levers van een atrophie van het parenchym gesproken mag worden en 
welke oorzaak deze atrophie verklaren kan. Uit de lijst der levergc
wichten blijkt reeds, dat slechts een drietal organen een gewicht heeft 
van meer clan 1500 gram. Z elfs wegen vijf van de 23 onderzochte levers 
minder clan 1000 gram. Het gemiddelde levergewicht bedraagt 1212 
gram. In vergelijking met de doorgaans groote lever, die we in het labo
ratorium te Groningen aantreffen, is dit cijfer wel heel laag. Onwill<'
kenri� rijst de vraag, of dit lage levergewicht ook een gevolg kan zijn 
van <Ie algemeene vermagering of heter gezegd een uiting is van de 
algemeene atrophie die we hij den Basedow-lijder kunnen aantreffen. 
Zooals uit onderstaande lijst blijkt, 

Gevallen lcvergcwicht lichaamsgewiclt t 
I (S. 1125) 1225 gr. 51,- K.G. 

II (S. 1197) 925 gr. 
111 (S. 1363) 1480 gr. 48,4 K.G. 

1 1  
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Gevallen levergewic-ht lichaamsgewicht 
V (S.  1549) 1 135 gr. 41,8 KG. 

VI I I  (S.  2973) 930 gr. 42,5 K.G. 
IX (S. 3109) 1720 gr. 63,3 K.G. 
X I  (S. 3569) 1000 gr. 55,- K.G. 

XI I (S.  3573) 1060 gr. 56.5 K.G. 
X II I  (S. 3787) 1250 gr. 66 5 K.G. 
X IV (S. 3842) 995 gr. 34,2 K.G. 
XV (S. 3890) 1 1 10 gr. 59,7 K.G. 

XV I I  (S. 4050) 975 gr. 40,- K.G. 
XXI (S. 4191 ) 1 170 gr. 52,1 K.G. 

XXI I (S. 4468) 1 170 gr. 55,- K.G. 
XX I I I  (S. 4691) 855 gr. 40,- K.G. 

moet men als zeker aannemen. dat in µ;entllen van extreme vermage
ring (geval V, V I II, X IV, XV I I  en XXI II met resp. lichaamsgewicht 
van -H,8, ..J.2 5, 34.2, 40 en 40 K.G.) het levergewicht zeer laag is (1135, 

930, 995, 975 en 855 gr.). Niettemin hehhen wij m.i. niet het recht tr 
spreken van een uitputtingsatrophie, noch in de 4 met name genoemde 
µ;evallen, noch hij de overige levers. We vinden toch ook patiënten met 
een ongeveer normaal lichaamsgewicht en een zeer kleine lever (hv. 
geval X I I I, 66,5 K.G., 1250 gram). Over het algemeen echter meen ik. 
dat wc wèl mogen zeggen, dat hij sterke vermagering van den Base(low
lijder een groote kans bestaat, dat we een kleine lever zullen vinden. 
Doch zoowel deze vermagering als de leveratrophie moeten we clan 
heschouwen als te zijn ontstaan door eenzelfde oorzaak, in casu dt'n 
morbus Basedowii. Beide zijn een uiting van het werken door den
zelfden schadelijken factor. 

Bestaat er een zeker parallelisme tnsschen lichaamsgewicht en lever
atrophie. De tweede vraag, die we ons thans stellen moeten, is deze of 
misschien de leeftijd ook invloed uitoefent. Hebben we, gezien den 
vrij hoogen gemiddelden leeftijd, niet met een ouderclomsatrophiP te 
doen? Reeds direct antwoorden we hierop, dat de meesten onzer pa
tiënten den middelharen leeftijd hereikt hadden en twee zelfs meer 
df'n 60 jaar oud waren. Helaas hcschikken we slechts over enkele ge
vallen van jeugdige personen (17, 20, 38 , 40, 34 en 24 jaar), wrlke 
echter toch allen een laag levergewicht (resp. 1480, 855, 1135, 1185, 

975 en 1530 gram) toonen. Trouwens het beeld eener atrophia fusca 
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wordt in geen enkel geval gezien. Een aanzienlijke ophooping van 
bruin pigment ontbreekt in al onze gevallen (X IV, XV, XV I, XV II, 
XXII). Wel ziet men soms plaatselijk een atrophie en een lane:zaam 
verdwijnen der levercellen, hoofdzakelijk in de centra der eilandjes 
doch het beeld eener bruine atrophie kunnen we o.i. gevoeglijk buiten 
beschouwing laten. Trouwens het pathologisch-anatomisch beelcl dat 
we in onze atrophische lever aantreffen biedt zoodanige variaties, dat 
reeds uit dien hoofde geconcludeerd mag worden, dat de leeftijd, zoo 
hij al een rol spelen mag, toch zeker niet van domineerenden invloed 
is Nu eens gaat de atrophie gepaard met acuut degeneratieve verschijn
selen in den vorm van vervettingen of necroses, b.v. geval I II en X, 
clan weer wordt aanzienlijke bindweefselvorming waargenomen, of ook 
wel treedt de atrophie in willekeuringe handvormige gebieden op en is 
dan zelden in de centrale deelen opvallender. De hoogere leeftijd in 
de door mij bestudeerde gevallen lijkt mij het meest verklaarbaar 
door meerdere gepraedisponeerdheid van oudere pat1enten voor 
den m. Basi>dowii (S a t t I e r). Meer aandacht dient zeker gewijd te 
worden aan de randatrophie. H e i n  e m a  n n heeft opgemerkt dal 
in de gevallen van R ö s s I e de normale subcapsulaire atrophie en 
bindweefselvorming nergens overschreden werd. Ook in onze gevallen 
is vooral de atrophie het duidelijkst aan de randen en in de gebieden 
dicht onder de kapsel gelegen. Veelal gaat deze atrophie gepaard met 
dissociatie der levercellen, binclweefseltoeneming en celinfiltraten. 
Zoowel hij de atrophia fusca als in overigens normale levers ( E  n cl e r s, 

M e t  z 1 e r) zijn randatrophieën bekend. 
Ofschoon we de mogelijkheid van atrophia fusca reeds konden bui

tensluiten, kunnen we hier nog vermelden, dat bij deze atrophie cli> 
uitgebreide leverceldissociaties en bindweefselvorming, ook in de suh
capsulaire gebieden ver van den rand verwijderd, zooals wij in onze 
gevallen beschrijven, niet bekend zijn. Ook overschrijden deze ver
anderingen verre de door E n cl e r s en M e  t z I e r medegedeelde. 
Bovendien wordt in de door mij beschreven gevallen nooit een atrophie 
alleen onder de kapsel of in den rand gevonden, zonder dat deze in de 
diepere levergebieclen eveneens voorkwam. 

Zooals ik in het begin reeds heb opgemerkt, was volgens A s k a n a
z y en de meeste onderzoekers na hem de veelvuldigste oorzaak van 
het ontstaan van de atrophie een chronische stuwing. In de laatste 
jaren is er steeds strijd over de vraag of de Basedow-lever een stuwings-
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lever is of een specifieke, zoogc11aa1111lc "Lhyrcoloxischc .,  lever. GPzicn 
het grootc hclang van 1lczc k wcslic zullen wc 1lus na1lcr hchhc11 ua te 
gaan, of in  onze gevallen sluwlng een rol spceh. 

h. Bindweefselver111eerderi11g. 

Uit clc heschrijving der gevallen hcmcrkcn wij, dat in ongPvc1·r elf' 

helft onzer gevallen van Basedow-lever een 1lui1lelijkc himlwcefael
toeneming aanwezig is. Deze hinclweefselvermeerclering verkrijgt zclfo 
in enkele levers een cirrhotisch karakter. Reeds Eg e r  (1880),  Fa r· 
11 e r (1896) en A s k a n a z y (1898) vermeldden een meer of mindn 
uitgebreide hindwcefselvermeerclering in de lever hij den Basedow
lijdcr. Ook later wordt in de litteratuur de combinatie levercirrhose en 
m. Baseclowii vermeld (S a t t Ie r 1909, M a r i n e  en Le n h a r l 
1911,  M a t  t i 1912, V o n  P e t t a v c I 1912 1 La n cl a 11 1913.  R a  n L· 
m a n  n 19] 3, G o  o cl p a  s t II r e  ] 921 .  V a II R ij s  s e  1 ] 9�2, As z. 
111 a 11 193 l , Z i m m e r m a n n 19:32,  R ii s s I c 1933, Il a 111 111  e r l 933 

B c a v e  r and D c P e m h e r t  o 11 1933, H a h  à n 1934 M a  II z i II i 
l 936. e.a.) 

Aanv ankelijk heschouwcle men het voorkomen van lcvcrcird10sc hi j  
1 1 1 .  Baseclowii alleen als een uiting van stuwing en hcoorcleclde men 
deze cirrhose als een stnwingsinduratie of "cirrhose cardiaq11c". 
(E g c r. F a r n e r, A s k a n z y c.a.} In een volgende periode werd 1k 
lcvercirrhose heschouwd of als een foie canliaquc of als een toevallig«· 
v0111lst, naast de ziekte van Basedow (zie C h v o s t e  c k) . In 1922 wees 
V a  n R ij s  s e  I op het voorkomen van levercirrhose hij m. Base1lowii. 
Hij vermoedde eenigen samenhang. 

As z III  a n n (1931 )  schrijft de lcvcrvcramlcringcn hij den Basc1low
lijclrr gedeeltelijk toe aan hartinsnfficiëntic, gcclccltclijk aan intoxicatie 
der levcrcelle11. H a  m m  e r  ( 193�} wijdt in zijn proefschrift een hoofd
stuk aan den m. Basedowii als actiologischcn faclor hij het ontstaan 
erner cirrhose. En de omstreeks 1lezen tijd verschenen publicaties van 
R ö s s 1 e, H o  1 s t, H a  h à n, Z i m m  e r m a n  n plaatsten dit vraag· 

stuk in het volle licht. Al deze schrijvers aanvaardden een thyreo
toxische level'heschadiging, welke tot een cirrhose of een daarop ge
lijkenden toestand zou kunnen leiden. Hiertegenover staat de pnhli-
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catie van H e i  II e 111 a n  11 , welke alle himlweefseltoeneming w<>er 
torschrijft aan stuwing. 

Zoo stellen wij ons thans zelve cle vraag : is cle binclweefseltoeneming 
in onze gevallen het gevolg van slech te hartwerking of moeten wij 
deze vorming van hinclwccfscl zien als een reactie op een levcrbesclia
lliging cloor m. Basedowii of zijn er misschien andere factoren, die hier 
de verklaring kunnen geven? 

Het feit, dat in de helft der gevallen een duidelijke toeneming van 
hindwcefsel getoond kan worden. is wel zeer merkwaardig. Ongetwij
feld zijn er veel ziektetoestan1lcn welke in de lever tot hindwccfs1•l
vorming kunnen leiden, doch de vaststelling, ,lat de bindwcefseltoc
ncming in onze gevallen, ondanks de onregelmatig<> localisatie .-,- 1 1  
zekere eenheid vertoont, doet toch een zelfde oorzaak voor  haar ont
staan vermoeden. 

Uit de heschrijving onzer gevallen is gebleken, dat 1k hindwccfsel
vor111ing noch diffuus, noch stelselmati;r in hcpaaldc gc1lecltrn voor
komt. Zij ,loet zich in verschillende grhieden van een en dezelfde l«-v 1•r 
zerr ongelijkmatig voor en vormt niet alleen onregelmatige banden in 
de eilandjes, doch wordt ook gezien als verhrccding drr schee1len van 
Glisson of als fijne, straalvormige uitloopers, welke door  1lc l'ilan1J jpi; 
l 1 1•en loopen en ook wel verbinding krij15en met 1le centrale venen. 

Een dergelijke onregelmatige hindwecfselvrrdccling vin1len w1• in al 
onze gevallen terug, hoewel ze in de meer karakteristieke Basedow
levers vaak annulaire vormen aanneemt en het beeld eener cirrhoGc 
hena1lerd of zelfs wel bereikt wordt. De rijkste hindweefselvormin�.!; 
treft men veelal snhcapsulair aan. 

Op grond van grootc overeenstemming in cle localisatie van hl'! 
h imlwcefsel in alle door ons heschrcven gevallen, af�rzien van 1le 011-

rcg1•lmatigheid in clc fijnere vcnlccling mogen wij toch z1.-ker gaan 
denken aan een gemeenschappelijke oorzaak. Vóórdat ilPzc concl11si-1• 
getrokken mag worden, hchhen wc echter na te gaan, of ook an1IP1·r 
ziektetoestanden clan cle m. Basedowii een invloed ui toefenen. 

Thromhoscn, infarcten, a rtl'riosclerosl' kunnen nitgcsloten wor1IP11. 
Tuberculose bestond in de lever van geval XXII ;  doch juist in dit geval 
ontbrak een toeneming van bindweefsel. afgezirn van enkele fibrense 
t11herkels. 

Voor lues vomlen WI' in 1k kliniscl1 I '  w·gPv1·ns grl'n aanwijzingen. 
evenmin als voor infceticzicl.t.-11 n f  hloPdzickLen Ook wer1l van een 

i 
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chronisch alcoholisme niets vermeld. Dat clc hindwecfsclvorming niet 
op een knobbelige hyperplasie van Marchall(l hemst, blijkt duidelijk 
uit de heschrijvingen. Er l,IijfL dan over, dal 111· toeneming van hind
weefsel toegeschreven moet worden of aan een eventueele stuwings
induratie of aan een of andere fihreuse hepatitis, welke een eigen oor
zaak heeft of ontstaan is onder den invloed van den m. Basedowii. Een 
combinatie van beide, stuwing en ontsteking, is natuurlijk ook zeer wel 
mogelijk. 

We hebben reeds gezeg1l, dat dP nw1·stt· schrijvers de chronische 
stuwing als oorzaak a anvaardden. Bezien wij echter de klinische ver
schijnselen van onze patiënten, clan hlijkt, dat slechts in een vijftal ge
vallen (geval I, V I, V I I, V I I I , XV I I I) een clecompensatio cordis ge
vondrn werd. In geval V I I I  was deze voor therapie vatbaar; de patiënte 
overleed post-operatief. Beginnende klachten van insufficiëntie in den 
vorm van oedemen, nycturie of cyanos,• werden in de overige gevallen 
niet gevonden, behoudens een gering praelibiaal oedeem in de gevallen 
IX, XI, XII, XV. Van een algemeen voorkomende stuwing kan dus 
zeker niet gesproken worden. 

Ook de pathologisch-anatomische kenmerken der bimlweefselrijke 
levers pleiten niet voor de opvatting van een cyanotische induratie. 
Werd een lichte circulaire toeneming van hindweefsel om de centrale 
venen gevonden, dan was deze, evenals de verwijding der venae cen
trales, slechts plaatselijk aanwezgi. Bovendien was deze toeneming van 
bindweefsel zeer gering. Stuwingsstraten ontbraken. In plaats dat ge
noemde eapillairverwijdingen in de centra der eilandjes gelocaliseercl 
waren, werden deze nog al eens peripheer gevonden of ze ontbraken 
zelfs geheel. Het tralievezelheeld geleek nergens op het heeld der stu
wingscirrhose, zooals H e r x h e i III e r die beschreven heeft. Integen
deel, vele zelfstandige centra van vezelvorming dellen aan een specialr 
soort van bindweefselvorming denken. 

Afgezien van het feit, dat 1le �luwing zeer ernstig en langdurig ge
weest moet zijn, voordat bindweefselvermeerdering optreedt - zooals 
blijkt uit geval I, met zeer langdurige stuwing en geen bindweefsel
vermeerdering! - pleit vooral de localisatie van het bindweefsel tegen 
het aannemen van cyanose als oorzaak. Het bindweefsel toch wordt 
gevonden als toeneming der espaces-portes , die in onregelmatige ban
den in de eiland jes of als fijne verbindingen tusschen of langs een 
centrale vene en het driehoekje van Kiernan verloopen. 
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c. Het optreden van eigena"rdige circulatiestoornissen in den vorm 
van V(l(lf venrnuwingen, al of met gecombineerd met verwijdingen der 

capi lfoi ren. 

Zooals uit ons litteratuuroverzicht blijkt, was R ö s s l c een der eer
sten, die in de Basedowlever eigenaardige afwijkingen der capillairen 
opmerkte. Behalve gevallen van passieve hyperaemic beschrijft hij 
andere van centraal of intermediair gelocaliseerde hyperaemie, welke 
volgens hem door ernstige, pleksgewijze gelocaliseerde verlammingen 
van capillairen zouden ontstaan zijn. Tegenover deze verwijdingen staan 
gebieden met vernauwde, Lloedlooze of alleen met plasma gevulde 
capillairen. Ook de capillairwand is ziek, hetgeen zich in zwelling, in 
verandering van kleurhaarheicl en tenslotte in het ontstaan van openin
gen kenbaar maakt. Treedt eenmaal hij de vorming van openingen 
pericapillair oedeem op, dan ziet R ö s s l e zelfs bloedingen in de 
pericapillaire ruimten. De endotheelcellen gaan te gronde en kunnen 
losraken en de lumina der capillairen opvullen. In zijn mededeeling 
uitte H o l s t het vermoeden, dat er geen capillairstoornissen waren, 
hoewel hij verschillende leveraandoeningen zag, zonder dat er cardiale 
stuwing aanwezig was. H e i n e m a n n ontkent alle door R ö s " l  c 
beschreven capillaire verschijnselen. Volgens haar ziet R ö s s l c een 
schijntoestand voor pericapillair oedeem aan en liggen in de meeste 
gevallen de reticulaire vezels tegen de levercellen aan. Het loslaten 
der stercellen van K u p f f e r en ook het schijnbaar pericapillair 
oedeem zou waarschijnlijk agonaal of postmortaal tot stand komen. 

Gaan wij onze gevallen na, clan blijkt, dat in vele gevallen de capil
lairen gevuld zijn met gehaemoliscercle erythrocyten. Of deze haemo
lyse aan agonale of postmortale invloeden toe te schrijven is, of dat 
deze reeds een uiting van een capillaire stoornis zou zijn (R ö s s l e) , 
lijkt mij moeilijk te beslissen. Niet onbelangrijk lijkt mij de mcdeclee
ling van H e i  l m e  y e r  omtrent een vermeerderde haemoglobinc
afbraak bij de Basedowlijders. 

Is de inhoud der capillairen merkwaardig - hierover later meer -
niet minder vreemd gedraagt zich het lumen. Wijde capillairen kunnen 
plotseling overgaan in nauwe of omgekeerd. Dan vinden wc normale 
centrale capillairen, welke schijnbaar zonder aanleiding overgaan in 
wijde intermediair of peripheer gelegen capillairen. Intermediair of 
peripheer kunnen wijde vlekvormigc hyperaemische gebieden gevon-
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den wor<len, zon<ler d a l  vcrschijnsell'n van stuwing m 1le centrale gl'

clePl ten hestaan.  

H a 1,  à n verkreeg in  h et dierexperiment veranderingen in het capi l 
l a i rl' sysleem. De capi l la iren waren 1 1 11·es tal  wij«! en IH'vatten « !an veelal  

1 1 itgeloog1lc rootlc h loc1l l ichaa 111pj 1•s o f  ûj waren lel'g. tr bestonil 

woekering van ent!othcPlcell cn en 11 1ceslal was pcricapi l la ir  oc1lcr111 
a an wezig. Deze stoornissen trad1•11 voora l  op. intl it•n complicet•n•nt! :• 
inf«·clies het  ziektebeel d  verergl'rtlen. 

H t• i n I e i  n en D i 1• c k h o f zagen hij hun tl inp ro1·v1·n l'il,!;en

aardigP hloedophooping«·n in t i l' t'api l la irl' g1•hieil1•n ,  Wl' lk1• zij a l l 1•1•11 
t!oor  capi l la irvcrlamm ingc11 v1•rk l a rcn ko11 1 lrn. Ofschoon G 1· r I c i 

wel eigenaardige centrale nccroses zaor op treden h ij konijnljes, tlic hij 
1 1 11•t thyroxin1• hehantlel1I  lrnil ,  vc•r1 1 1 1' l 1 l t l1• h ij toch ,.\'«·1· 1 1  spt•cifiekr 
capil l a irv1•rschijnsclc 1 1 .  Wel IH'schrrrf hij, rvrna ls l l  a s  h i III  o t o. 
sl<·rk gcvulcle centrale venen 1·11 1·apil lai rl' ll . 

Of in 1 l 1·zc 1•xperimenten grcn ('api l la irr sloorniss,· 1 1  aanwl'zig warr11 
zooals H a 1, à n, ofschoon h ij dit aanvankdijk ontkend l ta 1l,  l a ler Loeit 

lwvl'slig1l «-, kan ik niet uitmakrn. Zrkrr is lll't , « lal i 1 1  vl' l «· i l « ·r i loor 

mij 01 1 c l l'rzocl1 Lt· gPva l l 1•11 rig1· 1 1aanl ig1· t'a pil l a i r«· lwrl1l « - 1 1  l « '  zi1•11 :t. ijn 
t! i«• zich 1 1 i 1• l  g1·makkelijk lall'n Vl'rkla n·1 1 .  Ook lijkt ll('l mij 011waar
sd1ijnlijk , lal  agomd1• of poslmorta ll' inv l«H' i l «·n hiPr «'1'11 rol zoncl l'n 
sp1• lc11, aangl'zi1•11 cl1·ze afwijki11g1•H in all( l «·n· Sl'1·t i 1·grval len vrij zl'l « lcn 
t «• zien zijn. 

We zul len later in he l  vierde hoofdstuk hehhen na te gaan, of de 
oorzm1k ook Lt• Ztll'kl'n is in 111• zil'k ll' van Bas1•tlow. 

c l .  Pcrfrapillair O<'tle<>m <'Il h<'t optr<>dc11 va11 ,,ig, 1/fwrclig<' filirill,•11 1 11 

dit oedcc111 1,o,·ht .  

HPt is mrrkwaarclig tr zi1·n ,  l 1 1ll' in v1• l 1· 1 ln h1·s("li rrvP11 IPvrrs i l 1• 
I Pvl'rcPl1lissocia tiP gepaard gaa t  11 1 1 · 1 hl'I oplr1•1lrn van vod1 1  of rrn 

min of lll<'t'r vez1•lig1• s1 1bstanti1•, tnssd11• 1 1  1l1· l1 •ve1T1•\ 11·n 1•c1wrzij1ls 1•11 

111'11 eapi l la irwa111I ancl erzij cls. 

VPrla l  is 1lrz1• l11sscl 1 1·nstof 1·gaal-ros1· gl'klcnrd «'Il is zij d1 1 i 1lcl ijl, 

korrelig en eiwithoudend. Vooral in geva l X en XIX is di t  pcri
capi l la irr ocdP«'lll 1 lui i lcl ijk ll' zie11. Hier worden de mccsl regrcssÏf·vc. 

gril l ig gevormde lcvercellen omgeven door een l icht-rosc, meestal 
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homogene, soms ietwat korrelige zone, 1loordat lle cellen 1lcr vaat
wamlen duidelijk afgelicht zijn van de levercellen. Deze ruimte van 
D i s s e, d.w.z. de pcrieapillaire ruimte tusschcn de endotheelcrllcn 
lier capillairen en clc levercellen. is hier opgevuld met eiwithoudeml 
vocht. 

Volgens R ö s s l e treedt plasma uit de capillairen als gevolg ccner 
. .  capillaritis". Inderdaad wonlen ook door ons monocyten gevonden. 
en kan. zooals wij in de lever van geval X IV zien, vaak gelijktijdig een 
tekort aan roocle bloedlichaampjes optreden. Voor cle oorzaak dezer 
vochtophooping verwijs ik echter naar het volgende hoofdstuk. 

K ä t h e H e i  n e m a n n, 1lie hij een vijftal Basedowlevers rven
eens pericapillair oedeem waarnam, ontkemle eenigen specifiekcn 
Basrdowinvloed. Z ij ziet het oe1leem hij tal van andere ziekten op
treden. Bovendien is het seco111laire, mechanische stuwingsoedeem nil't 
van het primaire oedeem te onderscheiden, dat door onmiddellijke 
l1csehadiging van den capillairwand veroorzaakt wordt. Tenslotte is de 
aflichting der emlotheelcellen van het tralievezelsysteem en de daar
nwe gepaard gaande vcramleringen een agonaal of postmortaal ver
schijnsel. H e i n e m a n n betwist dus aan R ö s s I e het geheele heel,! 
der sereuse hepatitis en beschouwt de Baseclowlever als een chronische 
stuwingslever. 

Ook K e s c h n e r en K I e m p e r e r bestrijden de opvatting dat 
dit een hepatitis zou zijn. Ter rechtvaardiging van R ö s s I e zij echter 
nwdegedeeld, dat deze laatste de capillaritis nooit als een specifiek 
Basedowverschijnsel vermeld heeft, daar hij deze aandoening ook wel 
hij septische en amlere ziekten gezien had (endocarditis ulcerosa b.v. ) .  

Afgezien van de ontstaanswijze van dit pericapillair oedeem worden 
wij vooral getroffen door het veelvuldig voorkomen van llit verschijn
sel, zij het meestal minder algemeen dan in geval X, X IV of XIX. 
maar meer plaatselijk in handvormige. willekeurig gelegen gebieden. 

In vele gevallen wordt de homogene tusschenstof duidelijk vezelig. 
Zoowel in haematoxyline-eosine- als in van Gieson- en Bielschowsky
praeparaten is ongetwijfeld vermeerdering van vezels te vinden. Deze 
vezels liggen clan duidelijk waarneembaar in de ruimte van Disse en 
hestaan gedeeltelijk uit collagene en gedeeltelijk ui t reticuline-vezels. 
Ook zijn de oorspronkelijke tralievezels in zichtbare mate toe
genomen en verdikt. Deze perieellulaire fibrose beschouwt R ö s s I e 
als een gevolg van pericapillaire fibrillenvorming. Deze fibrillen ont-
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staan, volgens hem, zonder de aanwezigheid van fibrohlasten, of zonder 
dat een gewone ontsteking lle aanleiding is. Later zullen wij op de 
histogenese dezer fihrillen dieper ingaan. Terloops zij echter opgt>· 
merkt, dat ook bij chronische stuwing hijna steeds een hyperplasie of 
hypcrtrophic der tralievezels optreedt. 

In vrijwel alle door ons beschreven levers, waarhij handvormige ge
bieden van dissociatie gevonden worden, treft men vczelvcrmeerdering 
om <lc levercellen en tusschen deze en <len eapillairwan<l aan. Met 
kleuring volgens V a  n G i e s o n en volgt>ns B i c I s e h o w s k y blij
ken de meestal atrophische levercellen door fijne roode of zwarte vezel:; 
omsponnen te zijn. In vele 1lezcr dissoeiatiegehiedcn treden ook hind
weefselachtigc ccllc-n op eu gaat het oedecmachtig karakter verloren 
zoo<lat de gelijkenis met hindwccfscl onmiskenbaar wordt. Dit bind
weefsel verkrijgt echter nooit een <lichte structuur, doch behoudt steeds 
groote mazen. Het sluit dan onmerkhaar aan hij het reeds eerder vn
melde bindweefsel. 

Daar de vezelvorrning in het oedeem vaak voorkomt, meen ik veel 
bctcckenis aan deze processen te mogen hecl1tcn in vcrhand met mijn 
ondcrzoc-k. Al treden deze verschijnselen ook ! t ij andere ziekten op en 
zijn ze histologisch niet van stuwing te omlersehciclcn, een feit blijft 
het, dat in de meeste onzer gevallen geen stuwing aanwezig was en dat 
ook septische processen ontbraken. 

Waarschijnlijk moet aan hcpaalde eigenschappen van den m. Base
dowii toch wel groote invloed toegekend worden om het veelvuldig op
treden van deze verschijnselen te kunnen verklaren. 

e. Het veelvuldig voorkomen van passieve leverceldissociatie. 

Hieronder is niet te verstaan de dissociatie, zooals we die kennen 
als postmortaal verschijnsel, waarbij wc meestal den indruk krij�en, 
dat de levercellen hun onderlingen samenhang verliezen, maar met 
passieve leverceldissociatie bedoelt men een toestand, waarbij de lever
cellen door een optredende stof van elkander gescheiden worden, of als 
het ware uit elkander gedreven worden. In tegenstelling met de post
mortale dissociatie zijn bij deze passieve leverceldissociaties de onder
linge afstanden tusschen <le levercellen over het algemeen grooter. 
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In vele der door ons beschreven Basedow-levers is het opmerkelijk 
te zien, hoe veelal in onregelma tig-gelocaliseercle, band vormige gebie
den dissociatie der levercellen optreedt. Het protoplasma der lever
cellen vertoont vrij fijne tot tamelijk groote druppelvorming. De cel
contouren zijn wisselend. Worden zij gescheiden door een meer vocht
houdende stof (pericapillair oedeem), dan is de vorm als aangevreten 
en afgeknabbeld (R ö s s I e) . Bevat de tusschenstof meer vezels, clan 
is de levercelvorm meer langwerpig en schijnbaar ingedeukt. Meesten
tijds zijn de levercellen atrophisch en in vele gevallen krijgen we den 
indruk, dat zij vroeg of laat  te gronde gaan. Opval lend is ook, dat de 
levercelclissociatie plaatselijk zeer verschillend verloopt. Het verschijn
sel treedt haarclsgewijze op, zooals eigenlijk alle beschreven verande
ringen haardsgewijze plaatsvinden. De dissociatie, welke zich meesta l  
in onregelmatige, handvormige gebieden voordoet, is niet steeds even 
duidelijk waarneembaar en wordt soms a lleen aangetroffen in de om
geving der driehoekjes van Kiernan en van willekeurig gelegen infil
traat jes. 

Dit verschijnsel is m.i. van onmiskenbare hetcekenis voor het ver
klaren van de Basedow-lever. Vooral R ö s s I e heeft hierop gewezen. 
Ook B e  a v e  r en D e  P e m b e  r t o  n vermelden dit in hun artikel. 
Zij beschrijven een uiteendringen van atrophische levercellen door 
onregelmatig optredend bindweefsel. Andere schrijvers wijdden hun 
a andacht  minder speciaal aan deze dissociaties, ofschoon zij a llen wel 
een uiteenwijken en atrophiëeren der levercellen waarnamen (Z i m
m e r  m a n  n, H a  b à n, W e  1 1  e r, W a r t  h i n  e.a.). Ook bij ta l  van 
andere ziekten kan dissociatie optreden. We denken bijvoorbeeld aan 
chronische stuwing, aan cirrhoses, aan stuwingsoedeem etc., doch reeds 
in den aanvang hebben we kunnen vaststellen. dat  deze oorzaken in 
onze gevallen een min of meer ondergeschikte rol spelen. Ook de dis
sociatie is, zij het clan waarschijnlijk secundair onder invloed van den 
m. Basedowii ontstaan. Of hierbij a lleen gedacht moet worden a an een 
directe inwerking van een vergift op de levercellen of op de capillairen 
of op het interstitium, zullen we later bespreken. 

In het dierexperiment ziet H a  b à n wel verschijnselen van acute 
leverceldissociatie met vochtophooping in de ruimte van Disse, doch 
een meer vezelige tusschenstof neemt deze onderzoeker niet waar. 
W aarschijnlijk ligt de verklaring voor deze negatieve uitkomst van 
H a b à n in den korten duur van het experiment. 
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f. Het voorkomen van degeneratieve veranderingen; vooral ver
veningen, som.� ook necrose. 

Behoudens een casuïstisch e  mcdellceling van R a a h en T e  r p I a 1 1  

(1923) omtrent een suhacute leveratrophie hij m. Basedowii en ee11 
beschrijving van acute gele leveratrop hic c loor K c r r en R II s k (1922)  

iu een geval van hyperthyreoidie, werclcn aanvankelijk weinig dcge1w

ratieve afwijkingen hij de Basedow-lever vermeld. Ze werden althans 

veronachtzaamd. 

Later wijst W e g  e I i n in het hanclhork van H e  II k e-L II h a r s c· h 

op h et voorkomen van vervettin!,(CII , an cle lever hij Basrclow-lijclers. 

Deze vervettingen, gecomliineenl mel cirrhoses, waren vroeger rc-c•cls 

opgevallen aan M a r i n e  en L e n l t a r l  ( 1911) . Ook V o n  P c t t a

v c 1 (1912) en M a  t t i (1912) vomlen enkele vcltig geclegent'l'Cl'rclr 

levers hij gevallen van m. Baseclowii. 

M c. C a r  r i s o n (1917) c.a. hcschouwclcn clczc vcrvdling als rrn 
gevolg van een toxischen invloccl op cle lt•vc-r. W e g  c I i n  aanvaarcll 

naast een toxiscl1cn invloed. toch ook rrn slccl1tc- circulatie als hrlanl,.!;

rijken nevenfactor. Volgens hem en zooals rel' c ls vóór hem cloor ir.ijn 

l eerling V o n  P e t t a v e  I aangetoo11 1l Wt'rd , mist de lever van 1len 

Basedow-paLiënL glycogeen en is daardoor minder weerstandkrachtig. 

In 1le latere jaren vermelden W a r t  h i n  (1930) en W e  1 1  e r  (1931 l 

vervettingen en troeliele zwellingen als veelvuldig voorkomende ver

amleringen hij de Basedow-lever, welke echter voor den m. Base1lowi i 

niet typisch zouden zijn. 

A s  z m a n n (1931) ziet acute gele leveratroph ie optrellen hij 1 1 1 .  

Basedowii met complicecrcndcn icterus. H o  I s  L ( 1933) vint l t  hij 1 9  

Basedow-levers 9 gevallen met parenchymatc11zc of vcltigr dc•gcnrrat ic· 

1 · 1 1  verlaging van h et gewicht. R ö s s I c  ( ]  933 )  hcschrijft .. <'enlro

acinaire" en p eri-veneusc nccroscs. die lol acute of snhacute lcvcr

clystrophie verergeren k11nncn. B c a v c r en D c P c III h c r t o 11 

(l 933) hechten weinig waartlc aan cle acute tl1'µ;1·11craticvc hcscl1a1ligi11-

gc11 van de lever. Zij vinden, naast vettige 1lcgl'ncratie, in 1IP helft clrr 

gevallen (107 ! )  centrale ncuoscn en in 6.S % h aanlsgcwijzr voor

komende necroses. M a  n z i I I  i (1936) vi111lt in acute gevallen h epalo

lytischc h aarclen. 

Het voorkomen van tlcgcncraticvc levcrafwijkingcn hij allerlei 
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andere ziektetoestanden dan bij m. Baseclowii moet voor ons 11at1111rlijk 
wel een waarschuwing zijn om niet al te groote heteekenis aan deie 
afwijkingen te hechten. Het feit echter, clat vooral in het dierc:,,..peri
men t veelvuldige degeneratieve leverbeschadigingen beschreven wor
den (zie beneden), doet ons toch, ongeacht de bovenvermelde aan
halingen uit de litteratuur, afvragen, of deze parenchymafwijkingen 
niet kunnen medewerken tot den typischen bouw van de Base<low
lever. 

In vrijwel alle door ons hcschrcven levers blijkt troebele ontaardin!:t 
aanwezig te zijn. Het protoplasma der levercellen is fijn- tot grof
rlrnppelig ; de kernen zijn vaak in regressie : vacuolisatic, karyorhe:,,..is. 
chromatolysis. pycnosis en karyolysis. 

Aangezien het pathologisch-anatomisch onderzoek vrij snel na clcn 
dood geschiedde. is de invloed der post-mortale veranderingen zoo 
veel mogelijk beperkt. Natuurlijk zijn agonale factoren, complicceren
de infecties en operatie-invloeden niet uit te sluiten, doch rlaar in het 
dierexperiment nogal eens troebele zwelling gevonden wordt (S c h ö n
h o 1 z e  r, H a  b à n, G e r  1 e i, A b  e I i n, c.s. en vele anderen), mee11 
ik toch op dit verschijnsel te moeten wijzen. vooral daar dit in bijna 
alle gevallen voorkomt. 

Een min of meer duidelijke levervcrvetting wordt in mijn materiaal 
in 7 gevallen aangetroffen (1, VI, IX, XVIII, XIX, XX, XXI) . In een 
llrictal levers is de vervetting algemeen (1. V I, XX). In de lever van 
geval I wordt, na een langdurige clecompensatio cordis, een beeld van 
een acute leveratrophie gevonden, evenwel met betrekkelijk weinig 
necrotische veranderingen. In de twee andere levers vindt men de ver
vetting tezamen met een min of meer duidelijke cirrhose. Afgezien dus 
van geval I, hetwelk ik als een twijfelachtig geval beschouw, komen in 
mijn materiaal geen duidelijke algemeene vettige degeneraties voor. 
Dit in tegenstelling met de mededeelingen van H o I s t. W e  g e I i 11. 

H a b à n, B e a v e r en D e  P e m b e r t o n. Ook zag ik niet het beeld 
eener acute leveratrophie, zooals deze door laatstgenoemde en door 
andere schrijvers is beschreven. 

Wel kan ik echter bevestigen. dat troebele zwelling zeer veel voor
komt en dat vettige ontaarding, zij het clan minder diffuus, doch meer 
haardsgewijze en zoowel centraal als peripheer gezetel d, zeker nirt 
zelden aanwezig is. Niet onaardig in dit verhand is de ervaring van 
A b  e 1 i n. dat bij dieren, waaraan thyroxine is toegediend. naast een 
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glycogeenafneming ook een vetarmoedc 111 de lever optreedt, terwijl 
S c h ö n h o I z e  r daarentegen na grootrre doses wél vervetting vind t. 

R ö s s Ie constateerde in de Basc1low-levers weini:-i; of geen vet, dat 
bovendien zeer onregelmatig verdeeld was. Alleen in comhinatie met 
necroses werd een soort vettige ontaarrlin� door hem waargenomen. 

In geval 111 vond ik eigenaardige haarden van necrose, welkr 
wigvormig aansloten aan de venae centrales of ook wel periphePr 
in de eilandjes gelegen waren. Door stuwing waren deze haarden, ge
zien hun vorm en hun vaak periphere localisatie, niet te verklaren . 
Ook onthraken thromhosen. Een romhinatie met vervetting werd 
niet gevonden. Het betrof hier een jong meisje, dat na angina in 
.. Basedow-coma" overleden was. Of deze necroses onder den invloed 
van de thyreotoxicose waren ontstaan, durf ik niet zeker te beweren. 
Merkwaardig is, dat B e a v e r en D c P r m h e r t o n in de helft van 
hun gevallen necrotische haarden hebben geconstateerd. Ook in lwl 
dierexperiment zijn deze haarrlt>n van necrose der levercellen vecl
vnldi� hcschreven ( H a s h  i m o t o , G e r 1 1• i, H a  h à n e.a. ) Volgens 
H a  h à n vindt men deze necroses vooral liij die proefdieren, waarhij 
compliceercncle infecties als het ware reu toxisch surplus vormen. 

Opvallend is, dat hij ck meeste proef1liercn de necrose centraal op
treedt, terwijl in ons geval cle haarden van necrose zoowcl centraal als 
pcriphecr gezien werden. Indien wc de casuïstische medcdeelingen om
trent leverhcschacligingen en de hieraan aansluitende puhlicaties van 
H o I s t , W c g  c I i n, H a b à n c.a. overzien en hiermede de experi
menteel verkregen gegevens vergelijken, lijkt het mij toch niet zonder 
meer gerechtvaardigd, de veclvnlcligc troebele zwelling, cle in enkelr 
gevallen optredende algehecle vervetting en de in één geval waarge
nomen haarden van necrose als zonder heteekenis zijnde te verwaar
loozen. 

g. Het 1 1oorkomen van celinfiltraten, welke t:oms duidelijk het 

karakter van ontstekingsinfiltraten aannemen. 

In vrijwel alle levers vindt men infiltraten van cellen , welkP nirl 
alleen in de espaces-portes gelegen zijn, doch ook willekeurig verspreicl 
in de eilandjes voorkomen. Deze cellen kunnen zich in grootere ge-
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bieden ophoopen, doch zij worden ook in kleine groepjes gezien om 
ge'isoleerd liggende levercellen. De infiltratt>n bestaan overwegend uit 
kleine, ronde. op lymphocyten lijkende cellen. Verder vindt men, naast 
sporadisch voorkomende leucocyten en plasmacellen, ook cellen van 
minder duidelijk type, welke soms op levercellen lijken, met zeer weini/! 
protoplasma. W e  I I e r beschouwde de Basedow-lever, in verband met 
het voorkomen van d,-ze celinfiltraten, als een interlobulaire chronisclw 
parenchymateuse hepatitis. 

R ö s s I e vat deze infiltraten op als uiting van een bij den Basedow
lijder gelijktijdig aanwezigen status thymico-lymphaticus. Zij zijn clan 
te beschouwen als een ophooping van lymphoid weefsel in cle kapsels 
van Glisson. 

De aanwezigheid van plasmacellen, cle polymorphie der cellen en de 
groepeering van geïsoleerd liggende, vaak te gronde gaande levercellen 
pleiten mijns inziens toch wel zeer sterk voor de opvatting van W e  I
I e r, in elk geval wel voor de gedachte, dat we met een of amlrre 
ontsteking te doen hebben. 

In de litteratuur vind ik een mededeeling van H a s h i m o t o  over 
soortgelijke infiltraten in cle hartspier van ratten, welke schildklier
weefsel in hun voedsel hebhen gekregen. H e i n I e i n en D i e c k
h o f vermeldden bij katten, welke behandeld waren met thyroxine, 
eveneens infiltraten van lymphocyten, histiocyten en fibroblasten in 
de hartspier. In de lever zagen ze deze celinfiltraten niet. Overigens 
W!'rcl in de litteratuur van deze celophoopingen geen gewag gemaakt. 

Wel moet er nog op gewezen worden, dat cle omvangrijkste infil
traten in de snhcapsulaire zones worden aangetroffen. Vooral in die 
gedeelten, waarin het oorspronkelijke leverparenchym vervangen is 
door bindweefsel, kunnen uitgehreicle celinfiltraten optreden. Terloops 
zij hier nog opgemerkt, dat deze suhcapsulaire afwijkingen veel ern
stiger zijn clan de normale schommeling, die door E n cl e r s en 
M e t z I e r beschreven wordt. 

EPn brlangrijk argument, dat pleit voor het onstekingskarakter 
dezer infiltraten, ligt in het reeds vermelde feit, dat zij veelal gegroe
peerd zijn om één of meer, geïsoleerd-liggende levercellen, welke 
meestal klein en in regressie zijn. De aanwezigheid van vezels en fibro
cyten pleit tegen een zuiver lymphocytaire reactie. Ofschoon noch in 
de litteratuur van de leverafwijkingen hij de ziekte van Basedow, noch 
in die van de dierexperimenten een bijzondere beteekenis aan deze 
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infiltraten wordt tocgrkcml meen ik toch het recht te bcbhen, gezien 
het veclvulrlig voorkomen in onze gevallen, aan deze infiltraten waar
de te hechten. Of zij ons hij de tlu•orir over (lc pathogenese van d(• 
Basedow-lever kunnen helpen, zul len wc in het volgende hoofdstuk 
zien. 



HOOFDSTUK IV. 

B ESCHO UW ING EN OV ER D E  ONTSTAANSW IJ Z E  D ER 

AFW IJKING EN. 

In het voorgaande hoofdstuk hebben wc gezien, hoc tal van eigen
aardige afwijkingen in de lever van een lijder aan de ziekte van Base
dow kunnen optreden. Thans stellen wij ons de vraag of deze afwijkin
gen uit den invloed eener thyrcotoxicose kunnen worden verklaard en 
of het mogelijk is, ze als een samenhangende eenheid te beschouwen ? 

Alvorens hierop in te gaan willen we nog een korte samenvattin•; 
ircven van alle afwijkingen, welke wij hebben gevonden. 

In vrijwel alle door ons onderzochte levers vinden wc een min of 
meer opvallcnclc a t  r o p  h i e  (laag levergewicht en kleine levercellen 
in het microscopische beeld). Deze atrophie is wisselend van aard. 
Soms wordt zij hoofdzakelijk aangetroffen in de centra der lever
kwabjcs, soms hctrcft zij meer willekeurig gelegen handvormige lever
celgebiedcn. Nu eens is zij de voornaamste lcverafwijking, dan weer 
gaat zij gepaard met dissociatie der levercellen, bindwecfselvormin�, 
etc. In sommige gevallen treedt zij algemeen op, in andere meer 
plaatselijk. 

Ook IJ e r m e e r d e  r i n g IJ a n b i n d w e e f s e l  treffen wc vccl
vulclig aan. Niet alleen in de suhcapsulairc gebieden is zeer dikwijls 
een min of meer onregelmatige bindweefselvorming opgetreden, maar 
vaak ook in de diepere leverpartijen. Het nieuwgevormde bindweefsel 
kan uitgaan van het periportale weefsel en in verbinding treden met 
een of meer centrale venen. Vaak verloopt het echter in gelu·el wille
keurig gelegen handvormige gebieden. In enkele gevallen zien wc een 
duidelijke annulairc bindweefselvorming, zoodat we het beeld van een 
min of meer vergevorderde levcrcirrhosc voor ons hehhen ; alleen het 
onregelmatige karakter belet ons clan een cirrhose van Laënnec te 
diagnostiseeren. 

Deze bindweefselvermeerdering is dus, evenals de atrophie, wisse-

12  
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lend van aard. Ook kan zij in het eene levergedeelte duidelijk aanwezÎ'! 
zijn, terwijl zij in een ander gedeelte volkomen ontbreekt. Veelal gaat 
zij gepaard met capillairverschijnselen , pericapillair oedeem, met 
vorming van fibrillen in het oecleemvocht en passieve leverceldi8so
ciatie. 

Van p e r i c a p i l l a i r o e d e e m spreken we, wanneer er tus · 
schen de levercellen en den wand van de capillairen een zone aanwezig 
is, die met de haematoxyline-eosinekleuring wolkige of korrelige neer
slagen toont, en waarin vaak duidelijke fibrillen te zien zijn. Drin·;t 
deze wolkige, korrelige, Pventueel vezelige oedeemmassa tusschen de 
levercellen door, dan spreken we van p a s  s i  e v e l e " e  r c e {. 
d i s s o c i a t  i e. Het is opmerkelijk, dat we bij het pericapillair 
oedeem met de Bielschowsky-klenring soms duidelijk een aflichtin-� 
van de tralievezels van de levercellen te zien krijgen, terwijl deze soms 
ook onthreekt of minder duidelijk is, hoewel in dit laatste geval de 
endotheelcellen wèl van de levercellen afgelicht zijn. Ook H e i  n r 
m a n n heeft dit opgemerkt. Wij zullen rr aanstonds nader op inl!aan. 
Met de Van Gieson-kleuring vinden we in het pericapillair occlrcm tal
rijke fijne, roodgekleurcle vezelt jes, die de atrophische levercellen als 
het ware omspinnen; in het bijzonder is dit duidelijk, wanneer er in het 
met hacmatoxyline-eosine gekleurde praeparaat vezelvorming irezien 
wordt. Hirr en daar kunnen zij de lumina der capillairen vernauwen, 
of bijna geheel opvullen. Met de vorming van deze c o l l a g "  n e 
v e z e  l t j e  s gaat veelal een vermeerdering der reticulaire vezels ge
paard, in dien zin, dat deze laatste clan niet alleen in aantal toegenomen 
zijn, doch tevens vaak verbreed en niet zelden in fijne draden uiteen
gevallen (,,aufgesplittert") .  Ook de verschijnselen van pcricapillair 
oedeem, fibrillenvorming in het oedecmvocht en passieve lcvcrccl
dissocia tie treden, evenals de hindweefselvermcerdering, zrer onre'.;el
matig en haardsgewijze op. Slechts in enkele gevallen zijn zij over de 
geheele coupe heen te zien. 

Behalve een verhoogde doorlaatbaarheid vertoonen de capillairen 
nog andcrr afwijkingen in den vorm van eigenaardige ,, <' r w ij d i n
g e n <' n 11 e r n a ll w i n g e n d e r l u m i  n a. Bijzonder duidelijk 
zijn deze wisselingen in de wijdte rler lumina der capillairen te zien in 
de lever van geval XV I I I. Doch ook in vele andere gevallen is het op
vallend, hoe zonder zichtbare oorzaak verwijde capillairen over 
kunnen gaan in nauwe en omgekeerd. Teekenen van cardiale stuwing , 
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zooals verwijding van de centrale capillairen en stuwin�sstraten, ont
breken vrijwel geheel, en juist in de intermediair of aan de peripherie 
der leverkwabjes gelegen gebieden worden wijde, nu eens gevulde, clan 
weer leege capillairen gevonden. Opvallend is verder een algemeene 
toeneming van het aantal "monocyten" in de vaatlumina. 

Als laatste veelvuldig aangetroffen afwijking noemen we onregel
matig gelocaliseerde c e l  i n  f i l t r a t e n, die vooral in de suhcap
sulaire gebieden worden aangetroffen. Deze celinfiltraten zijn uitge
breider en meer gevarieerd dan de door M e  t z I e r en E n cl e r s hij 
overigens normale levers beschrevene. Behalve lymphocyten komen er 
ook cellen met wisaelencle kernvormen in voor, zooals plasmacellen. 
leucocyten, cellen van Kupffer en bindweefselachtige cellen. Behalve 
in de espaces-portes vinden we deze celophoopingen in het nieuwge
vormde bindweefsel of in willekeurige gedeelten der leverkwah je:i 
verspreid en clan meestal gegroepeer1l om enkele gedissocieercle lever
cellen of levercelresten. Tenslotte is nog gebleken, dat in meerdere 
gevallen de driehoekjes van Kiernan zoogenaamde g a  l g a n g w o e

l, <' r i n g e n toonen. 

Bij de bespreking der leverafwijkingen in het vorige hoofdstuk heb
ben we reeds opgemerkt, dat geen dezer afwijkingen op zich zelf reeds 
kenschetsend is, doch dat het beeld als geheel zeker het recht geeft om 
van een .,Basedow-lever" te spreken. Wij scharen ons hiermee aan de 
zijde van R ö s s I e, H a h à n, B e a v e r en D e P e m h e r t o  n. 
W a r t h i n, W e  1 1  e r, en anderen, die alle een specifieke thyreo
toxische inwerking op de lever aannemen. 

Thans rijst de vraag: hoe komen deze afwijkingen tot stand ? 
De opvatting van H e i n  e m a n  n, als zouden zij louter een gevolg 

zijn van chronische stuwing, hebben wij reeds weerlegd. Het is echter 
alleszins verklaarbaar, dat deze onderzoekster de atrophie en de disso
ciatir der levercellen, het pericapillair oedeem en de vezelvorming in 
het oecleemvocht niet van chronische stuwingsverschijnselen kan onder
scheiden. Ook wij gelooven, met A s c h  o f f, dat cardiale stuwing in 
de lever aanleiding kan geven tot heelden, die in hun détails volkomen 
overeenstemmen met de afwijkingen bij de ziekte van Basedow, al 
willen we niet onvrrmeld laten, dat volgens verschillende schrijvers 
(K r e t z, G e r 1 a c h) cardiale stuwing slechts betrekkelijk zelden een 
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vochtophooping (transsndaat) in flr rnimtr van Dissc te zien geeft. 
Niettemin geeft het ons ten dienste staande materiaal een geheel ander 
1,ccld, dan wc gewoonlijk hij rardialc stnwin� te zien krijgen, ja, zelf� 
in die gevallen, waarin, volgens de gegevens nit ziektegeschiedenis en 
sectieverslag, cardiale stuwing stellig eenigen invloed op de lever moest 
hehhen gehad. 

Het is clc verdienste van Z i m m e r m a n n geweest, dat zij vanuit 
,Ic hcschonwing der onderdeelen is doorgedrongen tot cle heschouwimr 
van het geheel . Z ij hrschrijft een drietal levers, afkomstig van lijder!' 
aan de ziekte van Basedow, die rijk zijn aan bindweefsel. maar noch 
·�elijkt>n op een cirrhose van Laënnec, noch op een cardiale cirrhosc. 
In dt>ze gevallen ontbreekt, evenals in het door ons heschreven mate
riaal, een duidelijke vermeerdering van vezels in het centrum der 
kwahjes, welk verschijnsel door H e r x h e i m e r als typisch voor de 
lrverstuwing heschreven is. Slechts in enkele gevallen vonden wij 
tamelijk duidelijke vezelvermcerdcring in den wand van de centrale 
venen en daaromheen, en dat waren merkwaardigerwijze juist gevallf'n, 
waarin elke aanduiding van cardiale stnwin� vrijwel ontbrak. 

Ook hij cle Amerikanen B e a v e r en D c P c m h e r t o n, die een 
onderzoek over een omvangrijk materiaal hehhcn gepubliceerd, vinden 
wc steun, wanneer we ons plaatsen tegen de meening, dat de lever
afwijkingen hij de ziekte van Basedow gevolgen van cardiale stuwimi; 
zonden zijn. Hun lwschrijvingen stemmen in vele opzichten overt>en 
met het door ons waargenomene, hoewel zij de speciale verschijnselen 
der capillairen (verwijdingen, vernauwingen, pericapillair oedeem, 
vezf'lvorming in het oedeemvocht) niet vermelden. Ook zij zit>n als 
eindstadium een onregelmatige atrophischc levercirrhose optreden. 
Een histogenetische verklaring der afwijkingen geven zij echter niet ; 
zij heperken zich tot een registratie der verschijnselen. 

W e  1 1  e r heschouwt de leverafwijkingcn hij de ziekte van Basedow 
als een i n t e r I o b n I a i r e  h e p a t i t i s. Hij haseert deze meening 
op de hindweefselvermeeràering in de kapsel van Glisson en het op
treden van lymphocytaire infiltraten en galgangwoekeringen in het 
nieuwgevormde hindweefsel. Nu zagen ook wij deze verschijnselen 
veelvuldig optreden, doch steeds vormden zij slechts een, zij het ook 
zeer belangrijk, onderdeel in een uitgebreide reeks van veranderingen, 
die bovendien intralohulair niet minder duidelijk waren dan inter
lobulair. Z elfs kan het periportale weefsel soms in het geheel geen, of 
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slechts zeer geringe veranderingen toonen. W e l  l c r gaat te veel uit 
van één verschijnsel, en verwaarloost daardoor het geheel .  Bovendien 
vormt de hinclweefselwoekering een eindstadium, een reparatie; zij is 
dus meer een gevolg en niet het wezenlijke der leveraandoening. 

R ö s s I e beschouwt de zaak van een geheel anderen gezichtshoek 
uit. Hij neemt wel een lichte interstitieelc hepatitis aan, doch be
schouwt deze eerder als de uitdrukking van een status lymphaticus van 
het weefsel van Glisson. clan als een ontsteking. Het begrip sereuzc 
ontsteking is de grondslag van zijn pathogenetische verklaring. Deze 
theorie heeft, vergeleken met die van W e  1 1  c r, het voordeel, dat zij 
het complex der leverafwijkingcn veel breeder beziet en meer ver· 
schijnselen van één gezichtspunt uit kan verklaren. 

Toch meen :k hiertegen tweeërlei bezwaren naar voren te moeten 
brengen. Ten e,·rste is het hegrip sereuzc ontsteking nog zoo vaag en 
zijn de afwijkingen hierbij zoo minutieus en wisselend, dat een vast
staand hewijs voor het hestaan van dezen vorm van ontsteking noir 
niet geleverd is. Ten tweede kan de sereuze ontsteking, indien wij dit 
hegrip al op zichzelf aanvaarden, toch niet het geheele beeld in al zijn 
varia ties verklaren. 

Doch laten we allereerst de verschijnselen van deze sereuze ont
steking nader beschouwen. Als eerst<' stoornis in de circulatie van <le 
lever beschouwt R ö s s 1 e een eigenaardige, plaatselijke hyperaemie. 
die vaak in de centra der eilandjes voorkomt en daardoor gemakkelijk 
met cardiale bloeclstuwing verward kan worden; zij is echter meestal 
anders gelocaliseerd en is doorgaans niet zoo onschuldig als deze. Er 
zou hier sprake zijn van ernstige, groepsgewijs verspreide verlammin
gen der capillairen, welke het eerste begin zouden zijn van een aan
doening in den wand dezer vaat jes. Ook in de door ons beschreven 
gevallen zijn eigenaardige verwijdingen en v.-rnauwingen te zien van 
tie capillairen : ook wij vinden amlere heelden dan men hij cardiale 
stuwing zou verwachten. Het is echter moeilijk uit te maken, of deze 
verwijdingen en vernauwingen nu te beschouwen zijn als uitingen van 
een zieken wand der capil lairen met verlammingen of krampen, clan wel 
of deze wisselingen van het lumen misschien uit innervatiestoornissen 
te verklaren zouden zijn. lnclerclaacl heeft kort geleden B r o c a r cl in 
zijn boek over de physiopathologie van de lcvcrinnervatic eigen
aardige verwijdingen tier capillairen beschreven, welke door nerveuzen 
invloed veroorzaakt zouden zijn. Het lijkt ons daat·om te voorbari", 
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om op grond van wisselingen van het lumen, een capillaritis aan tr 
nemen in den zin van R ö s s 1 e. 

Ook de "capillair-mobilisatie'', in den vorm van loslating der endo
theelcellen, lijkt ons geen overtuigend hewijs voor het bestaan van een 
capillaritis. De gedachte van H e i  n e m a n n, dat de loslating van 
het endotheel zeer goed agonaal of postmortaal kan optreden, lijkt ons 
zeer aanvaardbaar, evengoed als wij bijvoorbeeld de postmortale los
lating kennen van het alveolaire epitheel in de longen. Toch is het niet 
te ontkennen, dat in vele deelen van de door ons bestudeerde levers 
capillairen worden aangetroffen met slechts enkele monocytaire cellen 
in het lumen. Het is denkbaar, dat hier de bij den morbus Basedowii 
vaak optredende lymphocytose of dat een of andere compliceerende 
infectie op den inhoud der capillairen van invloed is geweest. Een 
duidelijke loslating der endotheelcellen hebben we in ieder geval 
slechts zelden gezien. Een necrose der endotheelcellen, zooals R ö s s 1 e 
deze beschrijft en die hij voor een ziekte van den capillairwand be
wijzend acht, hebben ook wij, zij het zelden, in ons materiaal aange
troffen. De endotheelcellen waren clan wat ronder van vorm, de kernen 
vielen in stuk jes uiteen. Wij gelooven echter niet, dat deze endotheel
cellen de voornaamste bron der monocytaire cellen vormen; daarvoor 
is de necrose of de ziekelijke verandering der endotheelcellen te zeld
zaam. We hebben veeleer den indruk gekregen, dat de monocyten zich 
van de celinfiltraten uit door de lever verspreiden. 

Ook de andere verschijnselen, die R ö s s l e als zichtbare teekenen 
van een ziekte der capillairen beschreven heeft, zooals zwelling, knob
beltjes in den wand, moeilijke kleurbaarheid en vorming van openin
gen, hebben wij wel gezien, doch lang niet in die mate, als R ö s s I e 
ze heeft waargenomen. Daar we mogen aannemen, dat deze verschijn
selen minder vluchtig van aard zijn dan de boven beschrevene, pleit 
hun weinig voorkomen niet vóór R ö s s 1 e's theorie, als zou een capil
laritis het universeele substraat zijn. Ook de gevolgen van de openingen 
en scheuren in den wand der capillairen, welke zich volgens R ö s s 1 e 
als bloedingen in de pericapillaire ruimten voordoen, hebben wij bijna 
nergens aangetroffen. Aangezien niet alleen erythrocyten, doch ook 
leurocyten zeer zelden in de ruimte van Disse optreden, moeten wij 
een grovere doorlaatbaarheid zeer zeldzaam achten. Wel bewijst het 
veelvuldig voorkomen van pericapillair oedeem in onze gevallen, dat 
Je permeabiliteit der capillairen voor doortreding van vocht over het 
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algemeen duidelijk verhoogd is. Maar is deze fijnere doorlaatbaarheid, 
waardoor pericapillair oedeem ontstaat, wel een bewijs voor het be
�taau van een capillaritis ? We hebben reeds opgemerkt, dat volgefü 
vele pathologen de opvulling van de ruimte van Disse met eiwit
houdend vocht een gevolg is van een centrale stuwing, terwijl anderen 
(K r e  t z, G e r  I a c h) meenen, dat dit zelden of nooit het geval is. 
Wel zou, volgens G e r l a c h, een ernstige infectieziekte bij gelijk
tijdige cardiale stuwing het ontstaan van een pericapillair oedeem 
mogelijk kunnen maken. 

Zoo zien we, dat ook hier de meeningen verdeeld zijn. R ö s s I e be
schouwt het oedeem als een uiting van een capillaritis en ziet het meer 
als een exsudaat clan als een trcmsudaar aan, terwijl anderen, waaronder 
H e i n  e m a n n en As c h o f  f, alleen een verhoogde doorlaatbaar
heid als gevolg eener centrale stuwing aannemen. Ook wij meenen, 
doordat exsudaatcellen vrijwel overal ontlireken, van een transsudaat 
le moeten spreken. Toch gelooven we niet aan een cardiale stuwing. 
Z oo is bijvoorbeeld in vele onzer gevallen, waarin pericapillair oedeem 

optreedt, geen oedeem. 1 an het periportale bindweefsel te zien, zoo als 
H e r  x h e i  m e r dit bij carclialc stuwing heeft beschreven. 

Op een anclere moeilijkheid werd nog door H e i  n e 111 a n n ge
wezen. Volgens cleze zou in vele geval len het pericapillair oedeem 
slechts schijnbaar zijn rn dus geen bewijs voor een capillaritis vormen. 
In de met haematoxyline-eosine gekleurde praeparaten is dan een dui

delijke aflichting der endotheelcellen van Je levercellen zichtbaar, 
zonJer clat deze beantwoordt aan een aflichting der tralievezels van de 
levercellen in de Bielschowsky-prarparaten. Ook wij hebben deze 
,.tegenstrijdigheid" inderclaad opgemerkt (zie afb. 44). De "Kapillar
schlauch" zou zich, aldus H e i n  e m a n  n, postmortaal terugtrekken, 
terwijl het meer weerstand biedende en stabieler gebouwde geraamte 
der reticulumvezels intact zou blijven. Volgens ons is en blijft het 
echter een strijdpunt, dat of de kleuring met haematoxyline-eosine, of 
Je kleuring volgens Bielschowsky het met de werkelijkheid overeen
komende beeld te zien geeft. Als hier inderdaad een agonaal of post
mortaal verschijnsel zou opgetreden zijn, hoe kan men clan verklaren, 
dat in onze gevallen de ruimte van Disse steeds met een vloeibare, 
eiwitkruimels en soms vezels bevattende massa is gevuld? 

H e i n e m a n n heeft voor haar Bielschowsky-praeparaten de ver
eenvoudigde methode volgens D e O c a gebruikt. Zou het niet alleszins 
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mogelijk zijn, dat door dczt· contrastkleuring een fixatie van de tralie
vezels aan de levercellen plaats vindt of althans kan plaats vinclen? 
Ook wij hebben wel in éénzelfdc levcrpraeparaat sommige gedeelten 
gezien, waarin de tralievezels duidelijk afgelicht zijn en anclere, waarin 
dit niet het geval is. AI verklaren wc dit oncler andere door het haarcls
gcwijze optreden der verschijnselen, toch pleit dit ook voor <le grootcre 
juistheid cler haematoxyline-eosineklcuring. Deze methode lijkt ons 
hovendien heter geschikt ter onderlinge vergelijking. Eigenaardig is 
het, dat in twee levercoupcs, dadelijk na elkaar gesneden, het heeld in 
de met haematoxyline-eosinc gekleurde doorsneden gelijk is, terwijl het 
in de Bielsclwwsky-praeparaten zeer ongelijk uitvalt. Ook hestrijdt 
H e i n e m a n n de mcening van R ö s s I e, <lat het pericapillair 
oedeem voor de "Basedow-lever" specifiek zou zijn. Eerlijkhei<lshalvP 
merken wij echter op, dat dit nooit door R ö s s I e is beweerd. Ook 
K e s c h n c r en K I e m p e r e r vallen R Ö s s Ie op dit punt aan. 
Zij zien, evenals H e i n e m a n n, hij verschillende infectieziekten 
pericapillair oecleem optreclen, inclien tegclijkcrtijcl cardiale stuwing 
aanwezig i,,. Wij hehhen het zelf eveneens hij andere aamloenin1,1en 
gezien, zoo hijvoorheel<l heel fraai hij een kiml met status thymico
lymphaticus, dat in narcose plotseling overleden was. K c s c h n e r  en 
KI e m p e r e  r hehhen ongctwijfcltl gelijk en geven terecht een waar· 
sclmwing om niet te gauw aan een specifieke thyreotoxische beschadi
ging van den wand der capillairen te denken. Maar niet minder zeker 
is het, <lat R ö s s I c gelijk heeft, als hij er op wijst, clat niet alleen 
hij allerlei infectieziekten, maar voorn! dat in vele "Baseclow-levers" 
pcricapillair oedeem optreedt. De opvulling der ruimte van Disse met 
roze-gekleurclen, wolkigen, korreligen inhoud is hiervoor een af<loeml 
bewijs. 

Tenslotte zou volgens R ö s s I c, als onclcrdeel van de "capillaritis". 
ook het meer weerstancl bieclencle reticulum heschacligd worden. Wij 
hebben, evenals hij, een verclikking en een toeneming cler tralievezels 
gezien, maar uitingen van een lijden dezer vezels, zooals R ö s s Ie be
schreven heeft, in den vorm van knohhelachtige zwellingen, scheuren 
of dergelijke, zijn niet cloor ons waargenomen. Wel werd in enkelr 
gevallen een korrelig uiteenvallen gevonden, doch dit kwam naar 
onze meening door een minder welslagen van de kleuring. 

Al vinden we dus weinig of in het geheel geen beschadigingen van 
het reticulum, wèl is er een duidelijke toeneming van jonge, fijne, met 
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de Bielschowsky-methode aantoonbare, lichtgekleurde vezels, en be
staat er ook een toeneming van collagene vezels in de ruimte van Disse. 
We geven hierin R ö s s Ie dus volkomen gelijk. 

Moeilijker echter wordt het, hem te volgen in zijn opvattingen om
trent het ontstaan <lezer vezels. In zijn ontwikkeling van het begrip 

"sklerose" spreekt hij van acellulaire genese der vezels. Dat wil <lus 
zeggen, dat de vezels buiten de aanwezigheid van cellen - fibroblasten 
of dergelijke - zouden ontstaan. Niet duidelijk is het, of deze ontwik
keling van vezels alleen betrekking heeft op de collagene vezels in de 
ruimte van Disse, of ook op de tralievezels. Wel zijn we het met hem 
eens, <lat <le vermeerdering der tralievezels gedeeltelijk schijn is, door
dat na ondergang der parenchymcellcn het overige weefsel samenvalt 
en daardoor reeds aanwezige tralievezels naar elkaar toe gedrongen 
worden. Ook zullen door veranderde mechanische voorwaarden plaat
selijke spanningen ontstaan, die een prikkel tot vezelvcrmeer<lering 
kunnen geven. Wij hebben echtPr wel den indruk gekregen, <lat de 
collagene vezels in de pericapillairt• ruimte volgens R ö s s I c acellulair 
zouden ontstaan door een verdichting van het ocdccmvocht (plasma) 
in deze ruimte (R o u I e t). 

Aangezien het ver buiten onze competentie ligt, hier nader op in te 
gaan, moeten wij volstaan met slechts op te merken, dat zoowel endo
theelcellen als zwerfcellen of spaarzaam voorkomende bindweefsel
cellen in het interstitium heel goed cll.' oorzaak kunnen zijn van de 
vorming der collagcne vezels (K o n, N a t h a n, en an1lcrc11). Herhaal
delijk zien wij, vooral in cle tot duidelijk h in1lwecfsel overgegane oe<ll'
mateuse gebieden, cellen met spoclvormige kernen, welke waarschijn
lijk fibroblasten voorstellen. 

Een andere moeilijkheid is nog de vraag, of 1lc vermeerdering der 
tralievezels en de toeneming der collagene vezels parallel loopt. Met 
andere woorden: hebben wc hier met een onderscheiden, of met één
zelfde proces te doen? Daar we nu deze verschijnselen <loorgaam 
samen aantreffen, rijst de vraag, welk verband tussehen de bei1le soor
ten vezels bestaat. Is de vermeerdering der reticulaire vezels of die der 
coll�cne vezels slechts schijn ? Reeds K I i n g c en S c h I o s s n i g 
hebben er op gewezen, hoc gezwollen collagene vezels de zilverkleuring 
aannemen. Ik hen niet in staat, dit te bevestigen of te ontkennen. Wel 
heeft R o u I e t  aangetoond, <lat de zilverimprcgnatie geen stellig 
onderscheid tusschen beide soorten vezels mogelijk maakt. Een colla-
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gene vezellmmlel kan zich wel met zilver kleuren, cloch is dan meestal 
bruin en niet zwart. Ongetwijfeld hchhcu ook wij in onze Biclschowsky
praeparaten, naast duidelijk zwart gekleurde, verschillende bruinge
kleurcle vezeltjes gezien. Doch al zou het reticulum een bijzondere ver
schijningsvorm van het collageen zijn, wat nog zeer twijfelachtig is. 
zeker is het, dat volgens tie gangbare opvattingen beide soorten vezels 
zijn v--rmeerderd. 

Doch laten wij terugkeeren tot onze beschouwingen omtrent de 
opvatting van R ö s s l e over de histogenese. Wij hebben reeds gezien, 
dat deze veel aantrekkelijks heeft, doch dat het bewijs eener capillaritis 
nog niet te volle geleverd is. Want, ten eerste kunnen de eigenaardige 
lumenwisselingen even goed uit een nerveuzen invloed op de lever
circulatie verklaard worden, ten tweede is de "capillair-mohilisatie" tr 
subtiel en te twijfelachtig, ten derde ontbreken meestal geëmigreerde 
bloedcellen in de perieapillaire ruim ten, ten vierde zijn grovere be
schadigingen van den wand der capillai1 en zeldzaam en ten vijfde 
ontbreken de beschadigingen van het rctic11l11111, zooals R ö s s I c die 
heschrcven heeft. 

Nog afgezien van de twijfelachtige genese tier vezels in de ruimte van 
Dissc, vormt de capillaritis naar onze 1 11ceni11g een te wankelen bodem 
0 111 de constructie der pathogenese van de .. Basedow-lever" hierop te 
docu verrijzen. ,vaut behalve de morphologiscl1e hezwareu, tlie ik hier
boven heh uiteengezet, kan deze theorie bovendien geen algemeenc 
verklaring geven, aangezien de leververanderingen veel meer omvatten 
en zij dus niet alle verschijnselen, die de lever ons bij de ziekte van 
Basedow te zien geeft, dekt. Immers, terwijl wc cenerzijds in sommige 
levers cellen zien, welke sterke parenchymateuze degeneratie toonen 
en zelfs genecrotiseerd kunnen zijn, vinden we aan den anderen kant 
andere organen, waarin de levercellen langzaam atrophieeren en ten
slotte verdwijnen. Daar de capillaritis uit den aard der zaak een acuut 
ontstekingsproces is, kan men zich wèl voorstellen, hoe door slechte 
voeding levercellen degenereeren en te gronde gaan, doch kan men niet 
de langzaam voortsch rijdende atrophie verklaren. Of het moest zijn, 
doordat, zooals R ö s s Ie meent, de capillaritis ook een chronisch 
beloop zou kunnen hebben. 



187 

Eigen opvatting omtrPnt de wijze van ontstaan van de leverafwijkingen 

bij de ziekte van Basedow. 

We hebben dus in de bovenstaande beschouwingen over het ontstaan 
van de leverafwijkingen bij de ziekte van Basedow wel een groot aantal 
belangwekkende feiten gevonden, doch ireen conceptie over de ont
staanswijze, die ons geheel kan bevredigen. We moeten thans trachten 
zelf een histogenetiscbe verklaring te geven. 

Het lijkt ons wenschelijk om, met R ö s s l e, uit te gaan van de ver
anderingen der capillairen. Deze immers zijn van alle door ons waar
genomen verschijnselen het meest constant, zooclat we gerechtigd zijn 
ze als de meest essentiëele kenmerken op te vatten. Bovendien zien we 
ze vaak optreden, zonder dat er andere belangrijke afwijkingen in de 
lever aanwezig zijn, zoodat we reden hebben aan te nemen, dat we hier 
te doen hebben met de beginstadia. 

Van welken aard zijn nu deze veranderingen der capillairen 't In onze 
kritische bespreking van H e i n  e m a n  n's opvattingen hebben we er 
reeds op gewezen, dat de détails van de door haar beschreven micro
scopische veranderingen volkomen overeenstemmen met wat we zelf in 
ons materiaal hebben gevonden. We hebben zonder twijfel met 
stuwingsverschijnselen te doen. Deze kunnen echter, gelijk wij in tegen
stelling met H e i n e m a n n meenen te hebben aangetoond, niet van 
cardialen oorsprong zijn : het zijn veeleer uitingen van locale stuwing. 
Maar waardoor worden deze dan veroorzaakt? 

Bij het zoeken naar een oplossing van deze vraag gaan onze gedach
ten onwillekeurig naar de door R i û k e r  beschreven plaat;;elijke 
circulatiestoornissen, die hij ,.peristatische toestanden" heeft genoemd. 
Volgens R i c k e r vormt het systeem der capillairen het gevoeligste 
gedeelte in het geheele vaatstelsel. Door prikkeling der dilatatoren van 
de arteriolen ontstaat er een fluxie en door prikkeling der constric
toren een ischaemie. Worden nu de constrictoren der arteriolen zeer 
sterk geprikkeld, dan reageeren zij zelf nog wel, maar de prikkelbaar
heid van de constrictoren der capillairen verdwijnt. Op deze wijze ont
staat er een wanverhouding in cle wijdte van de lumina der bloedvaten. 
De capillairen worden zeer wijd, de bloedstroom wordt langzamer. Is 
de prikkelingstoestand zóó erg, dat de arteriolen vóór de verwijde 
capillairen geheel of nagenoeg geheel gesloten zijn, dan treedt er een 
stase op; er ontstaan dan, wat R i c k  e r  noemt: een p e r i  s t a t  i-
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s c h e t o <' s t a n 11 .  De el'rsll' r1•actie, die 1111 volgt, is een uittreden 

van vocht ( liquordiap<'des1• ) ; hij een sterkere male van stase treden ook 
le11cocyten uit  ( le 11co1liap1·dl'sl' ) ,  terwijl hij een nog ernstiger graad ook 

erythrocyten h 11 i ten het l 11m1•n wonlcn aangetroffen ( erythrodia 

pPdese) . 
Iets dergel ijks zien ook wij oplrc dl'n in de door ons onderzochte 

levers. Ook wij zien hier l i 1111onliapedese (pl'ricapil lair oedeem) , a l  zijn 
tl!' capil lairen niet a l tijd wijd en ruim.  Maar 1 l i t  is gedeel telijk te ver

klaren als gevolg van de opv111l ing van 111' rnimte van Disse, terwijl 
daarnaast een nog reagcercn van 111' constricto rcn der capil lairen kan 

worden aangenomen, waardoor spastisclw l01·slandcn ontstaan, zooals 
M i c h a ë I 1lic h eeft beschreven. 

Zooals wc in het volgende z11l lc11 zien , is het 1111 imlcnlaad mogelijk. 

indien we deze "pcristatiscl1c toestanden'' aanvaa rden, a l le  afwijkin
gpn in de lever hij de ziekte van Basedow ll' vNklarcn. 

In  1 lc eerste p laats kan ons ,Ic wis.�elcnde lornli.mrie d11i1lclijk wor-

1lcn. Wc hehhcn beschreven hoc de vcrschijnscl1·11 der capillairen aan 
de peripherie dt'r l' i landjcs of in het mitl1le11 voo rkoml'n. Uit tien hom\ 

van de lever is af te leiden, 1lat  j11ist aan 1lt• 1wriphcric of in het  middel! 

der eilandjes pcrista tiscl1c toestanden k 111 1nen optreden. De le ver
capilla iren wonlcn g1•vol'd van 11it dl' arlNiolac en ven11lac scptalcs , 

welke een praeeapi l la ir  karakter bezitten en zeer contractiel zijn ; zij 
verrichten een zelfde functil' als ciders 111' artcriolen (P f II h 1 ) .  Deze 

praecapil lairc vaten zijn gelegen aan den ra111I ,Ier eilandjes en zullen 

hij prikkeling dus hier en in hl' t  midden 1lc stase-ach ti�e toestanden 

k11nnen veroorzaken. 
Wanneer wc met R i c k  c r aannemen, dat wc te  1 loen hcl1ben 1111' 1  

neurovasculaire verschijnselen, 1lan wordt ons  het  onregclmatig1• 

haanlsgewijze optreden d11idelijk. Immers, er is een dynamisch spel van 
samentrekking en ontspanning; <ler v a ten vol  afw isseling. Het ee111• 

gebied zal gemakkelijker rcageeren dan het andere. Op sommige plaat
sen zal een heginnencle contractietoestan<l aanwezig zijn, elders z11llen 

de vasoconstrictoren hun krachten ten vol le ontplooien, terwij l  in nog 
weer andere gehie<len een ontspanning kan zijn ingetreden. 

De wisselingen in de lumina der capillt,iren zijn dan op te vat ten als 

p hasl'n in cli t  dynamische geheurcn. Wanm,er de toestand van stase 

eenigen tijd h eeft gcd11urd, treedt ten gevolg!' van l iq 11ordiapedese het 
door ons beschreven pericapillair oedeem op. Dit pericapil lair oedeem 
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komt ook weer slechts op sommige plaatsen te voorschijn, terwijl hel 
ciders of al weer verdwenen, of nog niet aanwezig kan zijn. 

Wanneer clan tevens de levercellen door het transsuclaat uit elkaar 
gedrongen worden, treedt leverceldis.�ociatie op. We zouden hier van 
een "passieve" dissociatie willen spreken, omdat de cellen door het 
tusschenclringencle vocht uit hun verhand geraken, in tegenstelling ml'l 
hl'tgeen bijvoorbeeld hij de acute gele leveratrophie plaats heeft, waar 
de cellen door heschacliging van het leverparenchym zelve los komen 
te liggen. Op een dergelijke .,passieve" levercelclissoeiatie wijzen aller
lei langwerpige, schijnbaar ingedeukte celvormen. Secundair, door 
bemoeilijkte osmose en diffusie, tengevolge van het omhullende 
oedeemvocht, lijden natuurlijk ook de levercellen schade, zooclat zij 
tlegennatieverschijnselen gaan vertoonen, te meer, daar er bij de ziektr 
van Basedow toch al een verhoogde gevoeligheid bestaat ten opzichte 
van zuurstofgehrek, zooals A s h e r, S c h ä I e r, en anderen in het 
dierexperiment hehben aangetoond hij thyroxinetoediening. We heb
hen geen onmiddellijke aanknoopingspunten voor de beantwoording 
van de vraag of er een directe aantasting van de levercellen plaats 
vindt door ,.Basedow-gif". Op grond van het feit, dat wij betrekkelijk 
weinig necroses van levercellen hebben gezien, maar wel zeer vaak 
atrophie dezer cellen, lijkt het ons aannemelijk, dat er in ieder geval 
geen heftige toxische inwerking heeft plaats gehad, doch veeleer een 
langzaam verloopend proces. Ook het feit, dat we geen geelzucht heb
hen aangetroffen, wijst in deze richting. 

Door het langdurig hestaan in cle weefsels van een transsuclaat mei 
verhoogde drukverhoudingen wordt verklaard, hoe er in analogie met 
centrale stuwing - doch dan hier alleen plaatselijk - vezelvorming 
kan optreden. Hierbij laten we clan in het midden of deze vezels van 
acellulairen of van cellulairen oorsprong zouden zijn. 

We kunnen ons verder voorstellen. hoe deze vezelvorming zich om 
tle levercellen uitbreidt, zooclat er een beeld ontstaat, dat plaatselijk or 
,lat van een interstitieelc hepatitis of l'an een cirrhose gelijkt. Door ch· 
1legeneratieve levercelverancleringen zal een chronische prikkelinµ
ontstaan, waardoor de lymphocytaire celinfiltraten, die dikwijls ook 
enkele plasmacellen bevatten, verklaard kunnen worden. 

Wanneer we bedenken, dat de peristatische toestanden voortdurend 
afwisselen, clan kunnen we begrijpen, hoe in sommige gevallen irrever
sibele veranderingen - zooals vezehorming en hindweefselvûrming -
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aangetroffen worden, terwijl de reversibele vnanderingen aan de capil
lairen geheel ontbreken. Deze laatste kunnen zich immers weer her
steld hebben en slechts de irrevcrsilwlr veranderin�en als résidu 
hehhen achtergelaten. 

Of de gebieden van wigvormige levercelnecrose als gevolg eener 
peristase te beschouwen zijn weten we niet. Het is echter bekend dat 
zij hij cardiale stuwing niet voorkomen. 

Hrt ligt voor rle hand aan te nemen, dat bijkomende ziekten op het 
ontstaan en het verloop der peristatische toestanden van invloed kun
nen zijn . Zoo heeft hijvoorbeeld H a  h à n, in het dierexperiment, veel 
men afwijkingen der capillairen gezien, wanneer een compliceerench· 
koortscndr ziekte als het ware een toxisch surplus vormde. Ook zal de 
heftigheid rn rlr duur van de ziekte van Basedow van het grootste he
lang zijn voor den ernst en de gevolgen der peristatische toestanden. 
Bij ren licht verloop dezer ziekte kunnen na langen tijd misschien 
slrchts �Pringc afwijkingen zijn ontstaan, terwijl een heftige aandoeninµ; 
in kortl'n tij1l rrerls tot zeer rrnstig«' veranderingen aanleiding kan 
ircvrn. Hirrhij zijn alle mogelijkr variaties denkbaar. 

We willen echter nogmaals opmerken. dat wp rle polymorphie rler 
afwi.ikingrn lwt hcstr kunnen hegrijp1•11 . wannr«•r we ons voor oogen 
houden, dat de door R i c k  c r beschreven toestanden neurovasculairc 
stoornissrn zijn, die een dynamisch ,  wisselend karakter bezitten. 

Het bestaan van een neurovasculair syndroom hij de ziektr van 
Basrclow is algemrcn hrkencl, ja, zou zelfs volgens sommigen - onder 
anderen A a I s m e e r - het wezen dezer ziekte uitmaken. K a r p I n s 
rn K r e i  cl I meenen te hehhen aangetoond, dat een in den hypothala
mus gelegen sympathicuscentrum hij prikkeling oo'{verschijnselen 
geeft, zooals dir bij morhus Basedowii voorkomen. Prof. P o I a k 
D a n i ël s heeft onlangs, naar aanleiding van eenige waargenomen 
patiënten, een warm pleidooi geleverd voor de nieuwere opvatting, dat 
exophthalmus hij lijders aan de ziekte van Basedow een gevolg is van 
«-en aandoening in het diëncephalon. Volgens M ü I I e r en G I a s  e r 
wordt van hieruit tevens de vaattonus beïnvloed. S a  t t I e r, S c h i  t
t e n h e I m en E p p i n g e r vermoeden, dat er een nauwe hetrekkin� 
bestaat tusschen de schildklier eenerzijds en cerebrale vegetatieve 
centra, autonoom zenuwstelsel en vaatstelsel andererzijcls. M a c k e n-
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z i e  veronderstelt dat lle praecapillairen bij den lijder aan de ziekte 
van Basedow voortdurend te wijd zijn en meent bijvoorbeeld aldus het 
roode, opgezette gelaat te kunnen verklaren. In tegenstelling hiermee 
heeft M i  c h a ë I dikwijls, door spastische toestanden der capillairen 
vernauwingen zien optreden. Dat er inderdaad een neurovasculair 
syndroom hij de ziekte van Basedow bestaat, mogen we dus wel aan 
nemen. 

Nu is het, na de onderzoekingen van B r o c a r d, R i e g e I e en 
P f u h 1, w1·l zeker, dat de leverfunctie in hooge mate door het zenuw
stelsel wordt heïm'loed. B r o c a r  cl maakt onderscheid tusschen vaso
motore en cellulaire zenuwen, welke laatste in trophische t>n secre
torische worden ingedeeld. Bij inspuiting van de zenuwen aan clen 
hilus van de levl'r met bacteriegiften of met pharmaceutische middelen 
(phosphorolie, alcohol, chloroform, lood, histamine) ziet hij reacties 
der capillairen optreden, in clen vorm van circulatiestoornissen, clie 
merkwaardig veel met de door ons heschrevene en dus met peristatischt> 
toestanden overeenstemmen. Ook hier vernauwingen en verwijdingen 
der capillairen, pericapillair oedeem. loslating van endotheelcellen. 
parenchymateuse degeneraties, woekering van bindweefsel en ver
meerdering van lymphocytaire cellen. 

Er is dus alle reden om aan te nemen, dat inderdaad bij de ziekte 
van Basedow langs neurogenen weg circulatiestoornissen in de lever 
kunnen ontstaan. Het hlijft voorloopig een open vraag of hier sprake 
is van een plaa tselijke zenuwprikkeling - hijvoorbeeld door thyroxine 
- of dat er een invloecl vanuit de vegetatieve centra in cle hersenen 
zon plaats hehhen. 

Zonder twijfel moeten we toegeven, dat P f u h I gelijk heeft, wan
neer hij erop wijst, dat histologische bewerking, ontbloeding, het ge
hrnikcn van fixatievloeistoffen en anclere factoren op de wijclte der 
capillairen, zooals we die in de coupes te zien krijgen, van invloed 
kunnen zijn. Daar wij echter steeds dezelfde methode hebben gevolgd 
- en wel een algemeen gehruikclijke routinemethode - l'n steeds 
hetzelfde karakteristieke beeld hebhen gekregen, mogen we veilig aan
nemen, dat onze resultaten zeker niet het gevolg van een bepaalde door 
ons toegepaste techniek zijn. 

Ten slotte wijzen wc erop, dat onze studie een duidelijk verhand 
aan het licht hrengt tusschen de ziekte van Basedow en het ontstaan 
eener levercirrhose. Wij kunnen het clan ook niet eens zijn met H e i n e· 
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m a n  n, wanneer zij hcwcert, rlat rleze comhinatie slechts zel<lzaam is 
en dan hovendicn nog toevallig. Integendeel onderschrijven wij zonder 
voorhehourl de opvatting van B e a v e r en D e P e 111 h e  r t o n, 
H a  m 111 c r, M o o n en anderen, die meenen, dat de ziekte van Basc-
1low hij het tot stand komen eener [p1;ercirrhose wel degelijk een hc
langrijkc factor kan zijn. Een andere vraag is rchtn, in hoeverre deze 
cirrhosc met die van Laënnec vergeleken kan worden. Ook hierin gaan 
wc met ,Ic meeste andere onderzoekers mee, als wc van mcening zijn, 
dat het onregelmatige karakter der afwijkingen, de vrij zeldzame "an
nnlairc" hindweefsclvermeerdcring en rle fijnere intra-lohulaire hind
wcef�elwoekcring ons beletten, een cirrhose van Laënnee te diagnosti
srcren. Z eer zeker hebhen we hier met een eigen type te doen. Het 
voorstel van H a b à n om in rlie gevallen van een "hepar Bascdowia-
1111m" te spreken, lijkt ons daarom dr overweging zeker waard. Wij 
zonden echter willen voorstellen deze benaming niet nitslnitenrl te 
rescrvecren voor de cirrhotische lcverafwijkingcn, doch ze liever wat 
rnimrr tr nemen, rlaar er aan dr cirrhosc toch vele veranderingen 
voorafgaan, welke evenzeer voor de lever hij 111.  Bascdowii karakteris
tiek geacht kunnen worden. 



S AMENV ATT ING. 

Naar aanleiding van de door R ö s s I e, B e a " e r, D e  P e m h e  r
t o n, P.a. lwsehrevcn afwijkingen in de lever hij de ziekte van Basedow 
rn op gron1l van de ook door klinici, o.a. M e  y I e r, gevonden functie 
stoornissen van de lever hij patiënten met deze in haar wezen no{! 
stcr1ls duistere ziekte, hehhen wij getracht, ons een eigen oordeel hier
over te vormen door het hestudeeren van de ziekelijke veranderingen, 
welke zijn aangetroffen in de lever hij 23 patiënten, die aan morhus 
Basedowii zijn gestorven en die gedurende het laatste decennium in 
het pathologisch-anatomisch laboratorium te Groningen ter ohductic 
zijn gekomen. 

Allereerst hehhen wij nagegaan wat er in de litteratuur over lever
afwijkingen hij thyreotoxicose hekend is. Alle onderzoekers stemmen 
hierin overeen, dat er hij lijders aan de ziekte van Basedow inderdaad 
ziekelijke veranderin«en aan de lever worden aangetroffen. Z ij trach 
ten deze echter op verschillende wijze te verklaren. Sommigen nemen 
1lc inwerking van een specifiek gif als oorzaak aan ( R  ö s s Ie), anderen 
1lcnkcn aan cardiale stuwing ( As c h  o f f), terwijl een derde groep 
van onderzoekers de verklaring zoekt in een combinatie van deze 
IH•icle factoren (W c g e  I i n). 

Voor het onderzoek van ons eigen materiaal werden coupes gemaakt 
1 11et verschillende kleuringen (haematoxyline-eosine, Van Gieson 
tralievezelkleuring volgens Bielschowsky, in sommige gevallen ook 
kleuring op plasmacellen volgens Unna-Pappenheim en op elastinc 
volgens Weigert). Bij histologisch onderzoek vonden wij steeds een 
atrophie van het leverparenchym, verder een wisselende vermeerde
ring van hindweefsel, eigenaardige circulatiestoornissen, pericapillair 
oedeem, vorming van fibrillen in het oedeemvocht, dissociatie en dege
neratie der levercellen, en ten slotte troffen wij vrij regelmatig min of 
meer uitgebreicle cclinfiltraten aan. In deze infiltraten konden we met 
de kleurinµ; volgens Unna-Pappcnheim nu en dan plasmacellen aan
toont>n. In enkele speciaal daarop onderzochte gevallen vonden we met 
de kleuring volgens Weigert een uitgebreide, voornamelijk subeapsulair 
gezetelde elastose. 

13  
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Wij meenen te mogen aannemen, dat deze pathologische veranderin
gen specifiek zijn voor clen morlms Basedowii, in de eerste plaats , 
omdat ze hij deze ziekte tamelijk regelmatig voorkomen, en verder 
omdat ze een zeer groote overeenkomst vertoonen met de lever
afwijkingen, gevonden hij proefdieren met experimenteel opgewekte 
ziekte van Basedow, en in de derde plaats, omdat we in de door ons 
onderzochte gevallen andere oorzaken, zooals cardiale stuwing, sepsis 
en dergelijke konden uitsluiten. We meenen dus met R ö s s l e, 
H a h à n, M a n z i n i, e.a. te mogen spreken van een .. Basedow· 
lever", al hlijven we ons bewust dat we onder dezen naam een h ontr 
Vl'elheid van verschijnselen samenvatten. 

Bij het zoeken naar een verklaring der gevonden afwijkingen heb
hen we hijzondere aandacht aan de opvatting van R ö s s l e en 
H e i n e m a n n (leerlinge van A s c h o f f) besteed. 

R ö s s l e heschouwt cle "Basedow-lever" als gevolg van capillaritis, 
sereuse hepatitis en toeneming van hindweefsel, veroorzaakt door het 
,.Basedow-gif". Overigens acht hij de sereuse hepatitis niet specifiek 
voor de Baserlow'sche ziekte, rlaar hij Z<' ook hi.i andere ziekten waar· 
nam. Wij kunnen R ö s s I e's theorie moeilijk als geheel aanvaarden. 
Verschijnselen als loslating en wisselingen van het lumen der capil
lairen mogen constant in rle ,.Basedow-lever" worden aangetroffen, zij 
zijn tl' snhtiel om het hestaan van een capillaritis te bewijzen, vooral 
rlaar anrlere verschijnselen van een ontsteking ontbreken. Valt echter 
de zekerheid van het hestaan van l'en capillaritis weg, dan wordt ook 
de sereuse hepatitis, clie er een gevolg van zou zijn, twijfelachtig. 
Bovendien is deze zoogenaamde serense ontsteking niet het karakteris
tieke in het zeer wisselende beeld der ,.Basedow-lever"; zij kan geen 
samenvattende verklaring geven van de verschillende afwijkingen. 
Evenmin kunnen wij ons vereenigen met R ö s s I e's opvatting, dat er 
ren acellulaire vezelvorming in het oecleemvocht zou plaats hebben. 
rli<' tot sklnose leidt. Wel namen wij herhaaldelijk vezelvorming waar, 
(loch naar onze meening pleit er meer voor een cellulairen oorsprong 
uit endotheelcellen of fihrohlasten (P I e n k  e, P f n h l) , clan voor een 
acellulaire ontstaanswijze. Bovengenoemde opmerkingen gelden ook 
voor het werk van E p p i n g  c r en zijn medewerkers, die R ö s s I e's 
opvatting omtrent een scrensc hepatitis zonder voorbehoud hehhen 
overgenomen. 

H r i n e m a n n verklaart de in clc lever gevonden afwijkingen bij 
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l ijders aan morhus Basedowii uit een cardiale stuwing. Wij hebben 
echter uit de klinische ziektegeschiedenissen en uit het totaalbeeld der 
hij de sectie gevonden afwijkingen kunnen aantoonen, dat deze op
vatting onjuist is. Overigens is het opvallend, dat de door H e i  n e
m a n n beschreven heelden in détails volkomen overeenkwamen met 
,Ic onze. Wij kunnen ons ook niet vereenigen met H e i n  e m a n  n's 
opvattingen omtrent "werkelijk" en .,schijnbaar" pericapillair oedeem. 
Ook wij hebben met verschil lende kleuringen tegenstrijdige beelden 
gezien: in de haematoxyline-eosine-coupes vaak een loslating van den 
capillairwancl van de levercellen, terwijl deze clan in de Bielschowsky
praeparaten niet aanwezig was. In tegenstelling met H e i  n e m a n  n 
echter trachten wij aan te toonen, dat zeer goed mogelijk is, dat het 
beeld van de haematoxyline-eosine-kleuring het meest met de werke
lijkheid ovPreenstemt. 

Wanneer we tot een verklaring van het beeld van de "Bast>dow
lever"' willen komen, mogen we niet uitgaan van eindstadia, zooals b .v .  
W e I I e r heeft gedaan. Deze onderzoeker nam op grond van de waar
genomen hinclweefselvermeerclering het bestaan van een interstitieele 
hepatitis aan. Inderdaad vcrtoonen de beelden hiermee soms een tref
fende overeenkomst. Daar de bindweefselvermeerdering echter niet 
het eenige kenmerk is van de .,Basedow-lever·', kan hierin dus niet het 
uitgangspunt voor een morphogenetische verklaring gevonden worden. 

Wij zijn daarom bij onze verklaring uitgegaan van veranderingen aan 
de capillairen, die we meenen te mogen opvatten als beginnende ver
anderingen. Deze veranderingen waren locaal van aard en wisselend 
van intensiteit ; wij hebben aangetoond, dat er reden is om aan te 
nemen, dat zij reversibel zijn. Daar er nu een zekere overeenkomst 
bestaat met stuwingsverschijnselen werden onze gedachten gebracht 
op de zoogenaamde peristatische toestanden van R i c k e r. Immers, 
dit zijn op stuwing gelijkende toestanden van plaatselijken aard, die 
heelden te zien geven van wisselende wijdten der capillairen. uittreding 
van vocht (pericapillair oedeem), en dergelijke en die, in tegenstelling 
met ontstekingstoestanden (capillaritis) kunnen verdwijnen zonder af
wijkingen aan de capil lairen achter te laten. Met behulp van deze peri
statische toestanden van R i c k  e r  zouden we het bonte histologische 
beeld van de "Basedow-lever" onder een eenheid kunnen brengen. We 
zouden een verklaring hebben voor de plaatselijke verwijdingen en 
vernauwingen van capillairen, voor het optreden van pericapillair 
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oedeem in een hcpaald gehicrl. terwijl ilit verschijnsel ciders al weer 
v erdwenen of nog niet aanwezig is. Wc zomlen ons kunnen voorstellen 
hoc hij langeren duur van dPzc tocsta1ulcn vezclvo rming in het oedeem
vocht zon kunnen optreden, hoc de levercellen door het vocht als hel 
war<' uit elkaar gedrongen wo rden (passieve lcvcrceldissociatie). ho<> 
dczl' cellen alleen reeds door slechte voe1lingsomstandigheclen ernstige 
schade zouden kunnen lijden (afgezien van een gifwcrking !), hoc uit
eindelijk het vezelige oedemateuse weefsel in bindweefsel kan over
gaan onder het optreden van ontstekingsachtige cclinfiltratcn. Het zou 
1luidclijk worden waarom wc in de "Basedow-levers" in sommige ge
vallen alleen beginnende circulatiestoornissen te• zien krijgen, in andere 
gevallen naast vrijwel normale gehicdcn met hindwccfsel doorwoekcr-
1lr partijen, die aan een cirrhose 1loen denken, Lcrwijl weer andere ge
vallen een hceld geven Le zien, dal sprekend kan lijken op een intcr
�titicclc hepatitis. Ook kunnen deze 1wristatischc toestanden van 
Il i c k c r aansprakelijk gesteld wol'llt·11 voo r  necrose, zooals afgchl'elrl 
in fig. 4. 

])p mogelijkheid der pcrislatiscl1e to1·sta11d1·11 in de lever wordt aan-
111·nll'lijk gemaakt door dP onderzoekingen van B r o c a r 11 1•11 
R i e  g e  1 e. Deze onderzoekers toonden aan. dat er een nerveusc in
w1·rking op 111• levercapillairen moet wonlcn aangenomen ; B r o c ar 1 I  
�l'hrc,•f meerdere circulatieveranderingen 1·11 ontstekingen aan neuro
g1·111• oorzaak toe. H1•t lijkt ons zeer waars,·hijnlijk, dat peristatischc 
l ol'stanclcn in de ,.Basedow-lever" door, of althans mede door neuro
gene invloPrlen kunnen worden veroorzaak l. Wij zijn geneigd aan te 
nemen, dat hl'l "Basedow-gif" hierhij een rol speelt. 

ZUSAMMENF ASSUNG. 

Dil' von R ö s s 1 r, B c a v e  r, D c P e 111 h c rt o n  n.a. hcschrichenen 
V erändernngcn in der Lchcr heim m. Basedowii, sowic die von klini
scl1cn Untcrsnchern, n.a. lVI e y 1 1· r, gcfundenen Fnnktionsstörungcn 
1lt•r Leher bei diescr Krankheit, veranlasslen nns zu tlem Versuch un� 
sellist cin Urtcil hicriiher zu hil<len. Wir stmlicrtcn dazu (lie krank
haften V crändcrnngcn in der Leher hei 23 Pa tien ten, die im lctztcn 
.Tahrzelmt an m. Baseclowii gestorhen sind nnd im patholo�isch
anatomischen Lahoratorium in Groningen oluluziert wnrdcn. 
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Z nerst nntersnchten wir, was in der Weltlitteratur üher die Leber
verän,lerungen hei Thyreotoxikose hekannt ist. Alle Untersucher siml 
sich dariiher einig, dasz in der Leher hei Basedow-Kranken in der Tat 
krankhafte V erän1lernnge11 vorko111men. In der Erklärung clieser Ver
äncle, nngl'n herrscl1 t jedoch keine Übereinstimmung. Einige, (n.a. 
H ii s s I e) nehmen die Wirknng eines spezifischen Giftes an, andere 
(A s c h o f f) nklären s ich fiir 1lie Annahme einer kardialen Staunn� 
während eine drittc Gruppe eine Kombination clieser heiden Ursachen 
bevorzugt (W e g  c I i n). 

Bei der Hcrstellun� d,·r mikroskopischen Schnitte ans eigne111 Mate
rial wnnlen verschiedcne Färbnngsmethodcn henntzt, z. B. die Häma
toxylin- Eosin Färbung. Färbung nach Van Gieson. Gitterfascrn
färbnng naeh Bielschow sky uncl in einigen Fällen auch die Plasma
zellenfärhung nach Unna-Pappenheim nnd Elastin-Färl11111g nach 
Weigert .  Bei der histologischen Untersuchnng fandcn wir immer einl' 
Atrof1hi1• des Lehergt>wehes, fcruer eine in lntensität wechselmle Ver-
111ehrnng des Bindegewehes, seltsame Zirkulationsstörungen, peri
kapillarcs Oedem, die Bildnng von Fihrillen in der Oedemflüssigkei t  
Dissozation mul Entartnng der Leherzellen 111111 schlieszlich fanden wir 
ziemlich regclmäszig 111cl1r oclcr weniger ausgesprochene Zellinfiltra
tionen. Mittcls ,Ier Färhung nach nna-Pappenheim gelang es uns. 
mehrmals Plasmazeilen anznzeigen. In einigcn speziell dazn angerieh
Leten Versnchen famlen wir mit der Färhnng nach Weigert eine aus
gebrcitete Elastose, weid, sich vorzugsweise unter der Kapsel hefaml. 

Wir glauhen annehmen zu diirfcn, dasz 1lit>se Veränclerungen charak
Leristisch siud fiir den 111.  Basedowii, crstens wei ! sie hei dieser Krank
ht•it ziemlich regelmäszig angetroffen werden, zweitcns wei) sie groszt· 
Almlichkcit  hal,en mit clen V erämlerungcn in cler Leher von Versuchs
licren, bei ,lenen man experimentell m. Basedowii erzeugt hat, mul 
1lrittens. wei! wir in den von nns nntersnchten Fällen andere mögliclu· 
Ursaehen, wie kardiale Stannng, Sepsis 11. clergl. aussehliessen konnten. 
Wir silHl also mit R ö s s 1 c. H a h à n, M a  II z i n  i n.a. der Meinung. 
1lasz wir gerechtigt sincl, von einer Basedow- Leber zn reden. ohwohl 
wir 1111s clahci hcwuszt sind, in diesem Namen einc hunte Vielheit von 
Erscheinungen znsammenzufassen. 

lnclem wir versuchten die gefulHlenen Veränclernngen zn erklären, 
haben wir unsere besondere Aufmerksamkcit anf die Auffassung 
R ö s s l e's uncl H e i n  e m a n  n's geriehtet. 
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R ö s s I c nimmt als Ursachc der Basedow- Leber eme Kapillaritis, 
seröse Entzündung und Bindegcwchsvermehrung an, welche durch das 

"Basedowgift" vcmrsacht sind. l 111 iibrigen hält er die seröse Hepatitis 
nicht spezifisch fiir den m. Basedowii, da er sic manchmal bei anderen 
Krankhciten feststcllte. R ö s s I c's Theorie können wir als Ganzes 
kaum annehmen. Trifft man V cränderungen, wie Ahhebung der Endo
thelzellen von <len Leberzellcn mul Schwankungen in den Kapillar
lumina auch ausnahmslos in den Basedow- Lchcrn an, sind diesc Symp
tome jedoeh zu geringfügig, mu damit das Dasein ciner Kapillaritis zu 
heweisen. zumal da andere Anzeichen einer Entzündung fehlen. Mit 
dem zweifelhaften Dasein der Kapillaritis wird auch die Annahme der 
serösen Hepatitis, die von erstercr ahhängig sein sollte, fraglich. Aus
serdem ist diese sogenannte scröse Hepatitis nicht das Charakteristischc 
im sehr wechsclnden Bilde der "Basc1low- Lcber", denn sie kann nicht 
cine alle Symptome umschlieszcndc Erklärung geben. 

Auch R ö s s I c's Auffassnng eincr, in der Oedemflüssigkeit auf
tretendcn azellulären Fasernbildung, wclche zu Sklerose führt, können 
wir nicht zu der unsrigen machcn. Obwohl wir öfters Fascrnbildung 
wahrnahmcn, sind wir mit P l c n k e mul P f u h I mehr gencigt, eine 
zellulärc Entstehung aus Emlothclzellen oder aus Fibroblasten anzu
nehmen. Die obcngenanuten Aufmerkungen geiten auch für die Arheit 
von E p p i n g c r c.s., die R ö s s I c's Auffassung einer serösen 
Hepatitis ohnc irgend wclcheu Vorbchalt annahmen. 

H e i n e m a n n wil! die in der Leher gefundenen Veränderungen 
bei Basedow-Patienten aus eincr kardialcn Stauung erklärcn. Wir konn
ten jedoch aus klinischen Krankenprotokollcn und aus dem Gesamtbild 
der bei den Obduktionen vorgcfnndencn Veränderungen anzeigcn, dasz 
diese Auffassung falsch ist. l 111 iibri�en ist es auffallend, dasz die von 
H e i  n e m a n n bcschriebenen Bilder bis Einzelheiten ruit den uns
rigcn übereinstimmcn. Der A11ffass1111g H c i n e m a n n's übcr "wirk
liches" und "schcinbares" Kapillarödcm kö1111cn wir auch nicht 
beipflichten. Auch wir fanden in den mit vcrschiedenen Färlmngs
methodcn dargestelltcn mikroskopischen Präparaten sich widerspre
chenclc Bihler. In 1lcn Hämatoxylin-Eosin Schnitten sahen wir oft, wie 
die Kapillarwaml von den Leberzellcn abgehoben war, während dieses 
Bild in den Biclschowsky-Präparatcn vollkommen fehlte. lm Gegen
satz zu H e i n  e III a n n vcrsuchtcn wir aber anzuzeigen, dasz es sehr 
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gut möglich ist, dasz das Bild in der Hämatoxylin- Eosin Färbung am 
meisten mit der Wirklichkcit iibcrcinkommt. 

Wcnn man zu ciner Erklärung des Bildcs in der Basedow- Leber 
geraten will, <larf man nicht, wie z. B. W l' 1 1  e r  es tat, von einem 
Endstadium ausgchcn. Diescr Untcrsuchcr nahm, auf Grund der walu-

genommcncn Bindegcwcbsvermchrung 1las Dascin cincr intcrstiticllcn 
Hepatitis an. Tatsächlich zeigtcn 1lic Bilder l,isweilen einc auffallende 
Ähnlichkeit damit. Wie nun abcr die Bindcgcwcbsvcrmehrung nicht 
das einzige Merkmal der Basedow- Lebcr ist, kann man also hierin 
nicht den Ausgang eincr morphogenctischcn Erklärung finden. 

Wir sind deshalb bei unsrer Erklärung von den Verändcrungen an 
den Kapillaren ausgegangcn, die wir als crste Symptome auffassen zu 
diirfcn glaubten. 

Diese Veränderungen waren örtlich mul von wcchselndcr lntensität. 
Wir konnten klarstellen, dasz diesc Veränderungcn umkehrbar sind. 
Da es nun eine gewisse Übereinstimmuug mit den Stauungserscheinun
gcn gibt, wurden unsrc Gedankcn in die Richtung der sogcnannten 
pcristatischen Zustände von R i c k  e r gclenkt, hekanntlich stauungs
ähnliche Erscheinungen von örtlichem Charakter, in <lenen man regel
mäszig Kapillaren mit ahwcchsclllll cngen mul wciten Lumina, peri
kapillärcs Oedcm, u.d. antrifft und llic, im Gegcnsatz zu den Entzün
clungszuständcn (Kapillaritis) verschwinden können, ohne die geringste 
Spur zu hinterlassen. Mit Hilfe diescr peristatischen Zustände von 
R i c k e r wäre es uns möglich, das ganze Bild der Basedow- Leber zu 
cleuten. Wir würden eine Erklärung für die örtlichen Verengerungen 
und Erweiterungen der Kapillarlumina gefunden haben, für das Auf
treten des perikapillären Ocdems in einem hestimmtcn Gebiete, 
während dieses Symptom an anderer Stelle schon wieder verschwunden 
oder noch nicht aufgetreten ist. Wir könnten uns vorstellen, wie in 
diesem Oedem bei längerer Daucr dieser Zustände Fasernbildung auf
tritt, wie die Flüssigkeit die Leberzellen aus einandcr drängt (passive 
Leberzelldissoziation) , wie diese ZPllen schon durch die schlechten 
Ernährungsverhältnisse ernstlich he:.chädigt werden könnten (noch 
abgesehen von der Giftwirkung !) und wie schlieszlich das faserige. 
ödematöse Gcwebe sich in Binclcgewcbe umwandeln kann, bei welchem 
Vorgang entzündungsähnliche Zellinfiltrationen auftreten können. Es 
wäre mm auch cleutlich, weshalb in vcrcinzelten Fällen die Basedow
Leber nur ganz unbedeutende Zirkulationsstörungen zeigt, warum in 
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anderen Fäl len normale Gehicte ahweehscln mit  solchen, worin Binde
gewebe gewuchert ist, sodasz eine Älmlichkeit mit Cirrhose vorge
täuscht wird; imle111 man in wieder a111lren Fällen ein Bild zu sehen 
bekommt, das einer interst itiel len H epatitis ganz und gar gleicht. Diese 
peristatischen Z ustände von R i c k e r kann man auch für die Nekrose 
(wie Abb. 4 es zeigt) verantwortlich machen. 

B r o c a r d mul R i e d e I e hahen mit ihren Versuchen die Mö!,!
lichkeit, dasz dif" peristatiscl1en Zuständc cxistieren, annehmlich ge
macht. Diesc Forscher verschafften uns Klarhei t  darüher, dasz ma11 
eine nervöse Einwirknng anf dit• Leherkapil laren annehmcn musz : 
1 11ehrere Z irkulationsprozesse mul Entzümlungen wunlen von B r o
e a r d eincr neurogenen Störnng zugeschrieben. Es seheint uns sehr 
annehmlich, dasz die peristatisehen Zustäncle, jedenfalls teilweisc, 
durch neurogene Einflüsse verursacht werden könncn. \Vir neigen zu 
der Annalune, <lasz das "Base<lowgift" bei tliesem Vorgang cine RollP 
spielt. 

RÉS UMÉ. 

En relation avec les ohservations dt• H ij s s 1 1•, de B e  a v t> r rt D r 
P e m b e  r t o n  et d'autres auteurs, tttli ont décrit des lésions dn 
parenchyme hépa tique dans la maladic de Basedow rt parallèlement 
aux recherches de M e  y I e r et d'autrcs cliniciens, qui ont initié les 
trouhles de la fonction 1l11 foie parrni les 111alades, sonffrants de goître 
exophthalmique. nous nous sommes efforcés de jnger de ces altérations 
de notre propre expérit>nce rn étncliant Ic foi1· l't les antres organcs 
dans 23 cas mortels de ccttf" maladie, antopsiés pPmlant la dernièrt' 
dizaine d'années au lahoratoir1• 1l'anato111i1· pathologiqu1• 1le l'nniversité 
dt> Groningue. 

En premier l ieu nous avons recneil l i  tontc la hihliographie 1111i s'oc
cupe de l 'état pathologiqne dn foic au cours tl1• ! 'hyperthyroïdie. Tous 
les auteurs sont 1l'aecorcl pour admettre, qnc ces lésions se rencontrenl 
en effct bien souvent, mais les tlivergences 1l'opinion, conccrnant la 
pathogénie, sont encore très grands. Pour certains, avec R ij s s Ie, la 
cause en serail tme intoxication spécifique, tandis 11ut' 1l'autrcs, avec 
As c h o  f f, pensent à une insuffisance cardiaque. Enfin divers auteurs. 
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avec W c  g e  I i n, accorclcnt à nnc comhinaison de ces deux facteurs 
! 'in terpréta tion pa thogéniquc. 

Pour étudicr dan;; nos cas ll•s lésions hépati1p1es nous avons employé 
des coupes, colorées soit i1 lï1ématoxyline-éosine, soit à la méthocle de 
Van Gieson on d'après Bielsehowsky. De tcmps à tcmps nous nous 
sommcs aussi scrvi lic panchromc de Unna-Pappcnhcim et de fuchsélinc 
1lc Weigert. A l'examen histologiquc nous avons trouvé chaquc fois: 
atrophic du parencl1yme, prolifération plus 011  moins considérablc du 
tissu conjonctif, tronhlcs spéciaux de la circulation sanguine, oedèmc 
péricapillaire, procluction 1lc fihrcs collagèncs 011 grillagées dans Ic 
liquide de l'ocdème, dégénéra lion et dissocialion scgmentairc des cel
lulcs hépatiqucs et rnfin, asst>z régulièremcnt, infiltration cellulaire 
plus ou moins prononcée. De tcmps à tcmps i1 l'aide de la coloration 
1lt> Unna-Pappcnheim, nous avons pu 1lé111ontrer 1lans cctte dt>rnièrc 
réaction la présence de plasmocytc-s. Q11cl1p11'fois nous avons constaté 
dans les coupes, colorécs par la fuchséline de Weigert, tme augmenta
Lion très forte de snhstancr élastiqur, localisée surtont près de la sur
face de l'organc. 

Nous sommes d'avis, que ces symptomes morhicles sont pathognomo
niques ponr la maladic de Basedow, d'ahonl parce 1 111'ils s'y rencon
trent très souvent et ensnitc. à canse qn'ils ressemhlent à peu près aux 
altérations dans Ie foie des animaux 1le lahoratoire, atteints de la 
maladie de Basedow expérimentale et puis, parce qn<· dans nos cas 
nous avons pu réfuter toutes les antres présomptions lelies que la con-
1,!;<'stion cardiaque, la septic �mie etc. Ainsi nous admettons, avec 
R ö s s 1 c, H a h à n, M a  n z i n i, et autres, l'existcnce li'une "hépa
tile baséclowienne". tout en garclant pleinc consciencc. 11ne nous 
rasscmhlons sous cc nom unc foute de caractèrt>S 1lisscmblables. 

En tachant de comprcndrc la génèse de ces lésions hépati11nes nous 
nous sommes surtont occupés tics considérations tic H ö s s I e et lle 
H e i n  e 111 a n  n (élève d' A s c h o f  f). R ö s s 1 c émet l'hypothèse que 
Ic "foic hasédowicn ., serail l'cffct d'une capillaritc, d'une hépatite 
sérense et d'unc prolifération tin tissu conjonctif, causécs par lt> 
.,poison hasé1lowicn'·. Du rcstc cette hépatite sércnsc- nc scrait pas 
spécifiquc pour Ic goîtrc cxophthalmiquc, puree tfllC H ii s s Ic 1'11 
ohservéc anssi hicn dans plnsicnrs antrcs maladics. 

Il nous est impossiblc d'admcttre la théo1·ic clc R ö s s 1 e complète
ment. Eneore que les signes tels que le détachement du paroi des 
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capillaires et la distension irrégnlièrc de leur lumière soient constants, 
pourlant ils sont trop snbtils ponr prouvcr l'existence d'une capillarite, 
surtout parce 11ue les autres marqnes tl'uue inflammation font défaut. 
Or, losqu'on ne peut pas reconnaître comme vraie la capillante, alors 
on doit se <louter également de l'hépatite séreuse, qui s'y conforme. 
D'antant plus parce que cette soi-disante hépatite séreuse, qui n'est 
point Ie symptome principal de !'ensemble qui caractérise l'hépatite 
basédowienne; elle ne peut nullement faire comprendre la diversité 
des lésions d'une manière implicite. De même nous ne pouvons pas 
approuver !'opinion de R ö s s I e, que les fibres dans Ie liquide oedé
mateux se propageraient d'une manière acellulaire, amenant la sclérose. 
Bien que nous ayollii ohservé souvent une prolifération de fibres, nous 
admettons plutot, avec P I e n k e et P f u h l, qu'ils prennent nai3sance 
aux endothéliums ou aux fihroblastes préexistants. Toutes nos objec
tions se rapportent aussi bien aux travaux d' E p p i n g e  r et de ses 
collaborateurs, qui ont approuvé la théorie de R ö s s Ie sans réserve. 

Selon !'opinion de H e i n  e III a n  II les lésions hépatiques dans la 
maladic de Basedow seraient <lues à unc insuffisance cardiaque. Par 
contre les ohservations cliniques concernanl nos cas et !'ensemble des 
particularités présentées par les autopsies nous ont avisé que cette 
présomption est cntes contraire à la vérité. Toutefois, il est nécessaire 
de noter, que les détails des pièces anatomiques, étudiées par H e i n  e-
111 a 11  11 et par nous-même ne diffèrent nullemcnt. D'ailleurs, nous ne 
pouvons non plus accepter la conclusion de H e i n e m a n n qui, quant 
à l'ocdème péricapillaire, en discernc du réel et du faux. Nous aussi, 
nous avons ohservé dans nos coupes des aspects incompatibles en 
employant des colorants divers : à l'hématoxyline-éosine Ic paroi des 
capillaires se détache des trabécules, tandis qu'on n'en voit guèrc, 
traitant ces mêmes coupes à la méthode de Biclschowsky. En contra
diction avec H c i n e m a n n nous nous efforçons d'énumérer les 
arguments plaidant en faveur de notre opinion que la coloration à 
l'hématoxyline-éosine se rapproche Ie mieux de la réalité. 

Lorsqu'on se propose d'élucider l'histogénèse de l'hépatite dans la 
maladie de Basedow il faut bien se garder de commencer ses études. 
comme W e  1 1 e r l'a fait, avec les clerniers stades de l'affection. Cet 
auteur, envisageant surtout la prolifération du tissu fibrcux, a insisté 
de l'appcler : hépatite interstitielle. En effet, de temps à temps ! 'aspect 
en est d'une ressemblance frappante. Cepeudant, l'extension des pla-
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donc Î'trc )p point de départ de la morphogénic. 

Ainsi, pou1 prcndrc parti, nos recherches out débuté par l'étude des 
altérations du paroi des capillaires. Ces altérations sont localcs et cliffé
rcntcs d'intcnsité et nous incitent à croire 11u'elles sont réversibles. Or, 
en eonsidérant leur ressemblanee éviclente anx troubles de la cireu
lation sanguine. nous sommes portés à penscr aux soi-clisants "états 
péristatiques '' llc R i e k e r. Ceux-ei sont des congestions loeales, qui 
se manifestent entre autres par la distension variée des capillaires et 
par l'oedèm.- péricapillaire et 1p1i, eontrairement aux effets causées 
par une inflammation, peuvent clisparaître sans laisser de traees. C'est 
en faisant la supposition de l'existance de ces états péristatiques de 
R i c k e r  que nous avons abordé l'étude approfondi de notre matériel. 
Acceptécs ces phases initiales, nous pourrions nous représenter la loea
lisation des distensions et resserrements des eapillaires et de l'ocdème 
péricapillairc. De même nous pourrions nous figurer, eomment, après 
une durée prolongée de l'oeclèmc, les fibrcs prenclraient naissanee dans 
cc liquide, comment par conséquent les cellules hépatiques subiraient 
unc dissoeiation passivc, comment ces eellues - soit par la nutrition 
réduite, soit par Ie poison basédowien - tomberaient en proie à la 
dégénération ou à la nécrose et, enfin, eomment graduellement Ic 
liquide oedémateux et réticulé se ehangerait en tissu conjonctif, infiltré 
plus ou moins d'éléments cellulaires. Alors il cleviendrait évident pour
quoi Ie foie dans la maladie de Basedow ne montre quelquefois que 
des congestions initiales, de fois à antre, à cöté de parties presque nor
males, un processus sclérosant évoluant vers la cirrhose, tandis que de 
temps à temps l'organe manifeste une ressemblance frappante avec 
l'hépatite interstitielle. 

La possibilité de l'existence dans Ic foie des états péristatiques de 
R i c k e r nous scmble être confirmée par les données expérimentales 
de B r o c a r cl et R i e d e I e. Ces auteurs ont prouvé d'une manière 
éviclente que les capillaires hépatiques peuvent être influencés par voie 
nerveuse. D'après B r o c a r cl plusieurs congestions et inflammations 
du foie seraient d'origine nerveuse. Nous sommes enclins à admettre 
que l'apparence des états péristatiques de R i c k e r se manifeste dans 
Ie foie des baséclowiens sous une influence directe ou indirecte du 
système nerveux. Selon toute vraisemblance Ie poison basédowien joue 
un certain röle dans ce processus. 
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SUMMARY. 

Relative to the cases of discascs of thl' l iver accompanying Basedow's 

d isease, rccorderd by R ö s s I c, B c a v e r, D e  P e m h e  r t o  n and 
others, and also on account of fnnctional disorders of  the l ivcr (des

crihed hy clinicians, such as M e  y I e  r) of pa tients suffering from this 

d isease, so  pcrplexing in i ts  nature, wc have cn1lcavonred to  form our 

own jmlgment by studying the morhitl t lctrrioration, which was oh

served in  the course o f  the last 10 years in the livers of  23 patients 
who had died of morhus Basedowii, aiul h l'l'II sent to the Lahora tory 

for Morbid Anatomy a t  Groningen for ana tomical investigation.  

First  of  a l l  wc i nstituted an exhaustive inquiry as  to what has  heen 
puhlished up t i l l  now in Medical Papers ahout d iseases of the l iver of 
patients suffering from thyreotoxicose. Al l  investigators agrec that 

with sufferers from B asedow's disease, morhid 1lctcrioratio11 of th l' 

l ivcr is ,  indecd, found. Thcy try to accoun t for i l  in various ways. S01111· 
of the11 1  ascrihe i t  to a specific toxi1w ( R  ii s s l 1• ) ,  others to canl iat· 

fai lurc (A s c h  o f f) ,  whereas a thinl group of  investiga tors a t tril,n l l· 

i t  to a comhination of these two factors ( W e i;  I' 1 i n ) .  

For the invcstigation o f  our owu ma ll'rial, Sl'etions were madl' with 

lliffcl'Cnt stains:  Hacmatoxyline-cosine, Van Gieson's staining, Bicl

schowsky's staincd fihri l  grating, in  some cases also Unna-Pappen
h cim 's staining on plasma cells and Weigert's stainin� on  elastine. On 
histological invcstigation wc regularly found atrophy of  the l ivcr 
parcnchyma, morcovcr varying increasc of connectivl' tissue, charactcr

istic interru ptions of  the circula tion, pcricapil lary oc1lc111a, formation 

of  fihrils in the oedemic l1 1 1 1 1 1011r, t l isintegration anti 1lcgcncration of 
the l iver-cells, and in  the  end WI' rl'gularly ohscrvcd mon· or lcss widl'
sprcad ccll-infi l tra tion. Stainin� these in filtra Lions af  ter Unna-Papp1·n

h ci111 's method, wc could occasionally ohscrv1· p lasm-ccl ls. U<;in :1; 

Wrigcrt's mcthod o f  staining in somc cases, spl'cially invcstigatcd for 
the purposc, wc fo11111I a wide-spread elastosc, mainly s 111,capsular. 

Wc think wc are justificd in assuming tha t  these pathological changes 
a rl' cha ractcristic of 1 1 1orh11s Bascdowii, in th1• first p lace hccausc th<'y 

occur rathcr rcgularly with this 1liseasl' , and sccondly hccausc thcy 
show a µ:n•al rescn1hlanc1• to  til ( '  discasl·d l ivl'rS of lahoratory animals 

cxpcrimental ly i 1 1ocula te1l with Bascdow's 1 liscasc ; aml thirdly hcca 11s1• 
i n  tlw cai,rs investigatcd by us, oth1•1· causes such as cardiac fai lurc. 
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SPpsis and similar causcs conlrl positively be exclnderl. Therefore we 
think we may nsc the term "Bascdow-livcr", as R ö s s I c, H a  b à n. 
M a  n z i n i and others do, althongh wc are awarc that this term com
priscs nrnltifarions symptoms. 

Trying to account for these symptoms found. wc- have taken parti
cnlar notc of the views of R Ö s s I e  and H e i n  c m  a n  n (pupil of 
As c h  o f f's) .  

R ö s s I c takes "Basedow-livcr" to h e  the resnlt of capillaritis. 
sc-rons hepatitis and incrcasc of conncctivc tissue, caused hy Bascdo\\ 
poison. For thc- rest he deems serous hepatitis not charactcristic of 
Bascdow's <liscasc, as he also ohservc«l it in othcr discases. Wc can 
hardly endorse H ö s s I c's views in this. Symptoms like dissociation 
aiul altcrations in the lumen of capillarics may be rcgularly found in 
the "Bascclow-livcr", thcy are too slgiht, howcvcr, to <leducc from them 
tl11• fact that capillaritis is the causc, cspccially as othcr symptoms of 
inflammation are absent. If howevcr we are not quitc sure that capil
laritis is the causc, scrous hepatitis, one of its suppositive rcsults, also 
1 ,ccomcs cloubtful. Bcsi<lcs, this so-callecl serous inflammation is not 
characteristic of the highly varying rlinical picture of "Basedow-liver · · :  
it cannot satisfactorily account for the different symptoms. Ncither can 
wc agrec with R ö s s 1 <''s view, who argucs on the assumption of ana
ccllulair fibre-formation in the ocdcmic fini«!, which leads to sclerosis. 
lt is trne we rcpcatedly observecl fihrc-formation, but in our opinion 
this points rathcr to ccllular origin from endotl,clial or fibroblast cell� 
(P I c n k and P f n h 1 ) ,  titan to an acellular origin. The above
mentioned objections also apply to E p p i n g e r's work and that of 
his collaborators, who have adopted R ö s s I c's views as to serous 
hepatitis, without any rcservation. 

H c i n e m a n n accounts for symptoms found in the livcrs of 
snfferers from morbns Basedowii as caused by cardiac failurc. Wc. 
lwwcvcr, have been ablc to show from a long series of clinical investig
ations and from the genera! picture of the symptoms ol,served in tlw 
scctions, that this assumption is crroncous. We cannot hut atlmit that 
it has struck ns that the pictures described by H e i n  c m  a n  n per
fectly rcsemhle ours in detail. We cannot agree with H c i n  e 111 a n  n·s 
views ahout "genuine" and "seeming" capillary oedema. We, too, have 
ohserved contradictory pictures in the haematoxyline-eosine sections. 
we often noticed ejection of the capillary wall from the livercells. 
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whereas such e jection had not occnrrecl in the Bielschowsky-prepar
ations. Contrary to H e i  n e m a n  n however, we triecl to prove it is 
(!uite possihle that the picture of thl" haematoxyline-cosine-staining 
gives the hest semhlance of the reality. 

If wc want to account for the picture of " Basedow-liver" we shoulcl 
not start from the final stage as W e l  l e r clicl. The latter investigator 
assumecl the presence of interstitial hepatitis on the ground of ohserved 
growth of connective tissue. As a matter of fact the pictures are some
t imes strikingly like interstitial hepatitis As increase of the connective 
tissue, however, is not the only characteristic of "Baseclow-liver", it 
lannot he usecl as a starting point for a morphogenetic explanation. 

Therefore we meel as a start: n)!;-point for our ex!)lanation the 
alterations ohservecl in the capillaries which we think we may look 
upon as initia} changes. These alterat ions were of a local nature and 
of alternating intensity; we have proved that there is reason to assume 
that they are reversihle. As tJ,ere is a ccrtain resemhlance to peristatic 
phenomena, we were reminclecl of the so-ca! lcd "peristatic conditions·· 
of R i c k e r, for these conclitions rcsemblin� clisturhances of cir
culation of a local nature, which show picturcs of varying wiclths of 
the capillaries, effusion of flnid (pericapillary oedema) and which, in 
contrast with inflammation (capillaritics) ,  may clisappear without 
leaving strnctural alterations in the capillaries. R i c k  e r·s peristatic 
conclitions might serve 01ir purpose to hring unity in the multifarious 
histological picture of the "Baseclow-liver··. We should then have an 
explanation for the local expansiom and contractions of the capillaries, 
for the presence of local pericapillary oeclema, while this phenomenon 
has disappearecl in other places or has not yet shown itself. We coulcl 
irnagine , how fihre-formation might show itsf' lf in the oeclema-fluid 
after a longer duration of these conditions, how, through the fluid thf' 
liver-cells are, as it were pressecl apart ( passive liver-cell clissociation) , 
how these cells, merely through unfavourahlf' nourishment-conclition� 
might be seriously harmecl (not to mention the effect of the poison!) , 
how in the end the fihrous oeclematous tissue may change into con-
11ective tissue, accompanied hy inflammatory cell-infiltration. lt would 
he evident why we notice, in some cases of "Baseclow-liver'·, only the 
t:arly stages of disorder in the circulation, in other cases, parts inter
spersed with connective tissue by the side of other parts, all hut nor
mal, have a close resemblance to cirrhosis, while other cases again, 
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present a picture which closely resembles interstitial hepatitis. To 
these peristatic conclitions of R i c k  e r's may also be attributecl 
necrosis, as shown in fig. 4. 

That peristatic conditions are found in the liver seems probable 
af ter the researches of B r o c a r cl and R i e d e l  e. These investiga
tors made it clear that a nervous influence on the livercapillaries must 
he assumed; B r o c a r cl ascribecl a number of alterations in the 
circulation, and inflammations to a neurogenic cause. It seems quite 
prohable to us that peristatic conclitions in the "Basedow-liver" may 
he caused by. or rather through neurogenic influences. We incline to 
the view that Baseclow-poison is also active in these cases. 
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