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INLEIDING
Sinds de onderzoekingen van FORBES (1917, 1918, 1922, 1935) en van andere
Amerikaanse onderzoekers weet men, dat de calcium- en fosforstofwisseling bij
het rund te wensen over kan laten. Gedurende de eerste helft van de lactatieperiode zijn de Ca- en P-balansen dikwijls negatief, zodat aanzienlijke hoeveelheden van deze mineralen aan het lichaam worden onttrokken. In de tweede
helft van delactatieperiode entijdensde droogstand treedt herstelin. Ook in het
histologische beeld van de beenderen komt dit tot uiting (v. D. WAL, 1956). Gewoonlijk verloopt dit proces zonder dat zich uiterlijk symptomen van ziekte
voordoen; maarbij zeerproductieve dieren kunnentijdelijke ofblijvende ziekteverschijnselen het gevolg zijn.
Er zijn vele aanwijzingen, dat zich ook in de stofwisseling van enige andere
mineralen storingen kunnen voordoen. Zo is reeds lang bekend, dat het Mggehalte van het bloedserum bij kopziekte lager is dan normaal. Er zijn redenen
omaan te nemen,dat dit verband houdt met de kalium-,natrium- en fosforstofwisseling (zie o.a. SJOLLEMA, 1931, 1951/1952; BROUWER & V . D. VLIERT, 1951;
BROUWER, 1951,1952,1956a,b ; T'HART & K E M P , 1956; KEMP & T ' H A R T , 1957).
Voorts werd gevonden, dat bij melkziekte het Ca-gehaltevan het bloedserum is
verlaagd. Niet alleen echte ziektetoestanden, maar ook vele gevallen van suboptimale gezondheid van het vee zijn aan storingen in de mineraalstofwisseling
toegeschreven.
Er was dus alle reden de mineraalstofwisseling van het rund aan een nader
onderzoek te onderwerpen. Het leek van belang hierbij in de eerste plaats aandacht te schenken aan de resorptie uit het darmkanaal. Over dit uiterst belangrijkeprocesenoverdewetten,welkehetbeheersen,isnl.nogzeerweinig bekend.
Dit vraagstuk is voor hetrund van bijzonder belang, omdat door dit dier over
het algemeen grote hoeveelheden waterrijke mest worden afgescheiden. Zoals
door BROUWER (1956b) wordt opgemerkt, zullen in het mestvocht nog tal van
stoffen zijn opgelost, die aldus aan de. resorptie worden onttrokken. FRENS
(1956a, b) vestigde er de aandacht op, dat de koeien op de bedrijven, waar de
moderne weidebouwmethoden worden toegepast, veelal gedurende een groot
gedeeltevan het weideseizoen eenzeer slappe mest afscheiden. Hierdoor zouden
aanzienlijke hoeveelheden mineralen voor het lichaam verloren kunnen gaan.
Volgens deze onderzoeker zou dit wel eensvan belang kunnen zijn voor de verklaring van allerlei ongewenste symptomen, die soms op intensief gevoerde
weidebedrijven voorkomen.
Over dehoeveelheid en de aard van de opgeloste mestbestanddelen was bij de
aanvang vandit onderzoek maar weinig bekend. Op grond van onderzoekingen
bij anderediersoorten mochtechterwordenverwacht, dat de totale concentratie
aan opgeloste bestanddelen, zoals die tot uiting komt in de osmotische druk,
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gelijk zou zijn aan dievan het bloedserum. Bij de bepaling van de osmotische
waardevan eenaantalmonsters normale rundermest, in 1954in opdracht van
prof. BROUWERuitgevoerddoor detoenmalige student BOUMAaan het Laboratorium voor Dierfysiologie, kwam echter het verrassende feit naar voren, dat
dezewaardenietgelijkisaandievanhetbloed,maarzeeraanzienlijk kleiner.Dit
wijst er op,dat in het darmkanaalvan het rund een mechanismewerkzaamis,
datdeuitscheidingvanopgelostestoffen metdemeststerkbeperkt.Hetleekons
nuvan belangietsmeerteweten tekomen overde aard ende werkingvan dit
mechanisme. Uit onderzoekingen bij andere diersoorten isnl. duidelijk geworden,datdemineralestoffen eenbelangrijke rolspelenbijdeosmotischeverhoudingeninhetdarmkanaal.Wijvermoeddendaarom,daterverbandzoubestaan
tussenhetgedragvandemineraleninhetdarmkanaalendeonverwachtgeringe
osmotischewaardevan het mestvocht.
Bij net nagaan van deliteratuurgegevens bleek, dat er in de loop der tijden
veelonderzoekisverricht overdeosmotischeverhoudingeninhet darmkanaal.
Ook de resorptie en secretie der mineralen is diepgaand bestudeerd. De zeer
uitgebreide literatuur over deze onderwerpen heeft echter vrijwel uitsluitend
betrekking op onderzoek bij kleine laboratorium-proefdieren. Hoewel dit onderzoek vele belangrijke gegevens heeft verschaft, zijn er toch nog vele verschijnselen nietvoldoendeduidelijk verklaard. Zoisvoor hetfeit, dat bepaalde
bestanddelen,zoalsNaenCI,tegeneenconcentratievervalingeresorbeerd kunnenworden, nogsteedsgeenbevredigendeverklaringtegeven.
Wat echter de herkauwers betreft, hier hebben de processen, die zich in het
darmkanaal afspelen, pas gedurende de laatste tien a vijftien jaar de algemene
belangstelling getrokken. Tot nu toe heeft het onderzoek zich echter vrijwel
uitsluitendbeperkttotdevoormagen.Ditonderzoekiszeervruchtbaar geweest.
Zozijnwijthansvrijgoedingelichtoverhetgedragvandemineralebestanddelenindevoormagen; maar overdelotgevallenvandezebestanddeleninderest
vanhetmaagdarmkanaalisnogmaarzeerweinigbekend.
Zoals boven reeds werd uiteengezet, was het hoofddoel van dit onderzoek
nadere gegevens te verkrijgen over aard en werking van het mechanisme, dat
verantwoordelijk is voor de geringe osmotische waarde van het mestvocht.
Hiertoezijn bepalingen verricht van deosmotischewaardevan dedarminhoud
uit deverschillende gedeelten van het maagdarmkanaal. Tevenswerden degehalten bepaald van eenaantal opgeloste bestanddelen, waarvan mocht worden
verwacht, dat zij van belang zouden zijn voor de grootte van de osmotische
druk. Hiervoor werden uitgekozen natrium, kalium,calcium, magnesium, ammoniak, chloor, koolzuur, fosfaat, sulfaat en vluchtige zuren. Wij hebben ons
beperkttotwaarnemingenbijmesteninhouduitdedikke,deblindeendedunne
darm en uit de lebmaag. Onderzoek van inhoud van de voormagen is om de
volgendetweeredenen achterwegegelaten.Teneerstezijnwijuit andere onderzoekingen reeds goed op de hoogte met het gedragvan de opgeloste bestanddelenindezeafdelingen vanhetmaagdarmkanaal. Detweederedenwas,datde
samenstellingvandeinhoud dervoormagen teveelafhankelijk isvanhetvoedselenvanhettijdstip,waaropditvoedselenookwaterzijn opgenomen.
Bij de uitvoering van het hier geschetste plan van onderzoek krijgt men de
beschikking over gegevens betreffende de hoeveelheden van de bovenvermelde
bestanddelen, dieindeverschillendegedeeltenvanhet darmkanaalindedarminhoud zijn opgelost. Wij koesterden dehoop opdezewijze tevensietsmeer te
weten tekomen over het gedragvan deze stoffen in het darmkanaal. Er zullen

echter slechts conclusies mogelijk zijn over het gedrag van die stoffen, welke
geheel in opgeloste toestand in de darminhoud aanwezig zijn. Zo doet zich bij
Ca, Mgenfosfaat hetbezwaarvoor, dat dezebestanddelen door velerlei oorzaken in onopgeloste toestand kunnen overgaan. Een daling vande gehalten behoeft hier dus niet te wijzen op resorptie, maar kan ook worden veroorzaakt
door precipitatieverschijnselen. Deandere genoemde bestanddelen zullenpractisch wel geheel in opgeloste toestand aanwezig zijn, hoewel speciaal wat het
kalium betreft nog enige onzekerheid kan bestaan. Het is nl. niet zeker of al
het kalium, dat in de plantencellen aanwezig is, reeds in de voormagen en de
lebmaagMeruitis vrijgekomen.
De schrijver betuigt hierbij zijn welgemeendedank aan al diegenen, diehebben medegewerkt aan het tot stand komenvan dit onderzoek.
Prof.Dr. E. BROUWERnam het initiatief tot dit onderzoek en wassteedsbereidtothetgevenvanwaardevolleadviezenensuggesties.
DecollegaechemicivanhetLaboratoriumvoorDierfysiologie warenbehulpzaambij hetoplossenvandemoeilijkheden opchemischgebied.
DankzijdetoestemmingvandebeheerdervanhetLaboratorium voor Landbouwplantenteelt vandeLandbouwhogeschool, Prof.Ir.W.J. DEWEZ, konden
wij beschikken over de voor de uitvoering van ons onderzoek noodzakelijke
koelruimte.
Het personeel, werkzaam aan het Gemeentelijk Slachthuis te Wageningen,
verleende zijn zeer gewaardeerde medewerking bij het verzamelen van het materiaal voor dit onderzoek.
HOOFDSTUK I

LITERATUUROVERZICHT BETREFFENDE DE OSMOTISCHE
VERHOUDINGEN EN HET GEDRAG VAN ENIGE BESTANDDELEN
IN HET DARMKANAAL
1. INLEIDING

In dit hoofdstuk zalaan de hand van deliteratuur een overzicht wordengegeven van hetgeen bekend is over de osmotische verhoudingen in het darmkanaalenoverhet gedragvandebestanddelen, dieindeInleidingzijn genoemd.
Over enkelevan deze onderwerpen is een dermate omvangrijke literatuur verschenen, dat wij ons bij de bespreking grote beperkingen hebben moeten opleggen.
Zoishetgedeelteoverdeosmotischedrukzeerkortgehouden.Deonderzoekingen op dit terrein, die over het algemeen reeds van oudere datum zijn, zijn
nl.reedsuitvoeriginenigeoverzichtsartikelen behandeld.
Bij debespreking van deliteratuur over het gedragvande bestanddelen, die
door onszijnbepaald,zijnwijvandevolgendegedachtenganguitgegaan.Zoals
in de Inleiding van dit proefschrift werd opgemerkt, kunnen bij de werkwijze,
diebij dit onderzoek isgevolgd, geenconclusiesworden getrokken overdelotgevallenvanhetcalcium,hetmagnesiumenhetfosfaat. Daarhieromtrentgeen
nieuwegezichtspunten naar voren kunnen worden gebracht, hebben wij er van
afgezien eenuitvoerigebesprekingtegevenvandeliteratuur.Omdezelfde reden

is ook de bespreking van deliteratuur over het ammoniak en de vluchtige zuren
zeer kort gehouden. Het gedrag van het natrium, het kalium, het chloor en het
koolzuur is echter uitvoerig behandeld, omdat hierover bij ons onderzoek belangrijke feiten aan hetlichtzijn getreden.
2 . OSMOTISCHE DRUK

Reeds in het laatst der vorige eeuw hebben de osmotische verschijnselen in
het darmkanaal sterk de aandacht getrokken. Vooral de vraag in hoeverre de
resorptie uit het darmkanaal verklaard kan worden door verschijnselen als
diffusie, osmose en filtratie, is aanleiding geweest tot veel onderzoek. Enige van
de bekendste onderzoekers op dit terrein waren o.a. HEIDENHAIN, HAMBURGER,
HOBER, VERZAR. Voordat enkele van de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek nader worden besproken, zal iets worden medegedeeld over de methoden,
die bij het onderzoek van de darmresorptie veelzijn toegepast.
De meeste resorptieproeven zijn uitgevoerd in afgebonden gedeelten van het
darmkanaal of in permanente darmfistels. Bij de eerste methode wordt b.v. als
volgt te werk gegaan (HEIDENHAIN, 1894; HOBER, 1898). De proefdieren, veelal
honden of ratten, worden verdoofd. Hierna wordt de buikholte geopend. Een
bepaald stuk van de darm wordt aan beide zijden afgebonden. In elk uiteinde
van deze darmliswordt een opening gemaakt, waar door de te onderzoeken oplossing ingebracht en uitgehaald kan worden. Nadat de darmlis grondig is
schoongespoeld, b.v. met Ringerse oplossing, wordt de proefoplossing in het
darmlumen gebracht. Tijdens de proef wordt de darmlis meestal weer in de
buikholte teruggelegd. Na een bepaalde tijd wordt de proefoplossing uit de
darm verwijderd.
Een van de bezwaren van deze methode is,dat gewerkt wordt met verdoofde
dieren. Het is mogelijk, dat hierdoor het gedrag van de darm niet normaal is.
Verder moet er zorg voor worden gedragen, dat de darm tijdens de operatie en
tijdens de proef niet wordt beschadigd. Bij het toepassen van deze methode is
veelvuldig de fout begaan, dat de darmlis voor de eigenlijke proef werd uitgespoeld met gedestilleerd water i.p.v. met fysiologische zoutoplossing. Door het
spoelen metwater kanhet darmepithelium nl.ernstigworden beschadigd (REID,
1898; DENNIS, 1940; BLICKENSTAFF, 1954).
Een andere veelvuldig toegepaste methode is die, waarbij gebruik wordt gemaakt van darmfistels volgensVella of Thiry-Vella.Na het openen van de buikholte wordt de darm op tweeplaatsen doorgesneden. De uiteinden van het hierdoor geisoleerde stuk darm worden nu in de buikwand vastgenaaid, terwijl de
beide andere stukken aan elkaar worden gehecht. Het dier heeft daarna dus
weer een normaal functionnerende, zij het iets kortere, darm en daarenboven
een afgesloten stuk darm, waarin resorptieproeven kunnen worden uitgevoerd.
Een voordeel van deze methode is, dat de dieren tijdens het uitvoeren van de
proeven niet verdoofd zijn; maar een nadeel is,dat een dergelijk buiten gebruik
zijnd darmgedeelte al spoedig degeneratieverschijnselen, zoals verslijming van
de darmwand, vertoont.
Bovengenoemde tweemethoden zijnvrijwel uitsluitend toegepast bij de dunne
darm. Bij de dikke darm wordt veelal op de volgende wijze te werk gegaan (o.a.
GOLDSCHMIDT & DAYTON, 1919). De darm wordt op de grens van dunne en
dikke darm doorgesneden en beide uiteinden worden buiten het lichaam gebracht. Na uitspoelen kan de gehele dikke darm, die nu van de rest van het
darmkanaal is geisoleerd, voor resorptieproeven worden gebruikt. De proef-

oplossing wordt voor inde dikke darm ingebracht en kanviahet rectum weer
worden verwijderd.
Een andere, echter vrij weinig toegepaste methode is die, waarbij geheel
intacte dieren na een bepaalde tijd, volgend op de toediening van voedsel of
van eente onderzoeken stof, worden gedood, waarna deinhoud vanhet darmkanaal wordt onderzocht.
Bij het onderzoek van de resorptie uit het darmkanaal is somtijds ook de
analysevanhetbloedtehulp geroepen. Door hetgehalte aandete onderzoeken
stofvanhetbloedineenader, dievanhetdarmkanaal komt(depoortader ofeen
tak daarvan),tevergelijken methetgehalte vanhetslagaderlijke bloed, kaneen
indruk worden verkregen vanderesorptie vandie stof.
De bovenbeschreven methoden van onderzoek hebben alle hun voor- en
nadelen. Het belangrijkste bij dergelijke proeven is echter wel, dat er steeds de
uiterste zorgvoor wordt gedragen, datdedarm nietwordt beschadigd endatde
proefdieren zo rustig mogelijk blijven. Zo merkten VERZAR & MCDOUGALL
(1936) op, dat er reeds verschillen in resorptie optraden, wanneer tijdens de
proef naar dedieren werd gekeken. VERZAR &v. KOKAS(1927)uitten de volgende verzuchting (I.e. biz. 410): „Jeder, der Resorptionsversuche am Darm gemacht hat,weisz,wieunsicher im allgemeinen dieErgebnisse sind undwiesehr
sie vom Zustand desVersuchstieres abhangen". Hetisdanookniet te verwonderen, dat er in de literatuur over de darmresorptie zo vele tegenstrijdigheden
worden aangetroffen.
De toepassingvanexperimentele methoden bijdestudievan de darmresorptie
is vooral sinds 1894, toen HEIDENHAIN zijn eerste onderzoekingen hierover publiceerde, in zwang gekomen. Sinds dietijd isde darmresorptie onderwerp geweest vanzeer vele onderzoekingen. Aanvankehjk heeft hierbij vooral de wijze,
waarop deresorptie uitde darm tot stand komt, inhetmiddelpunt vandebelangstelling gestaan. Bij deze studie vanhet mechanisme vande darmresorptie
kwamen twee,vooral indeeerste tijden scherp tegenover elkaar staande meningen naar voren. Eengroep van onderzoekers meende alleste kunnen verklaren
uit bekende fysisch-chemische processen; tot eentweede groep behoren diegenen, diededarmresorptie niet uitsluitend metdeze fysisch-chemische processen
konden verklaren, maar dewerking van speciale, aandelevende eel gebonden
krachten („physiologische Treibkraft", „vital force") te hulp riepen. Tot de
eerste groep van onderzoekers kan b.v. HOBER worden gerekend. Hij meende,
dat dedarmresorptie vooral door diffusie enosmose totstand komt (1898,1899,
1901). OokHAMBURGER (o.a. 1904) achtte hetniet nodig hetbestaan van „vitale" krachten aantenemen.Hijlegdespeciaaldenadruk opdeinvloed,diemoleculaire en capillaire imbibitie en hydrostatische druk bij de resorptie kunnen
hebben. Tot de tweede groep van onderzoekers behoorden b.v. HEIDENHAIN
(1894), COHNHEIM (1898, 1899, 1900), REID (1900-1901, 1902).
Deze tegenstelling tussen „mechanisten" en „vitalisten" was,zoals gezegd,
aanvankelijkzeerscherpengafaanleiding totvelepolemieken;later verflauwden
ze geleidelijk en kwamen de standpunten dichter tot elkaar. Dit laatste was
vooral eengevolg vanhetfeit, datmentot hetinzicht kwam, datde oorspronkelijke opvatting, die men van vele fysisch-chemische processen had, te simplistisch was.Zobrachten deonderzoekingen van SCHREINEMAKERS (1928,1929,
1930)deingewikkeldeverhoudingen aanhetlicht,diezichbij diffusie enosmose
kunnen voordoen. De studie vanmembranen envandeverschijnselen, die zich
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in en aan grensvlakken kunnen voordoen (b.v. Donnan-membraan-effect, zie
o.a. BOLAM, 1934, en anomale osmose, zie o.a. SOLLNER, 1955 en SOLLNER C.S.,
1955), heeft duidelijk gemaakt, dat vele, vroeger onverklaarbare en dus aan
„vitale" invloeden toegeschreven verschijnselen, ook in levenloze modellen
kunnen optreden. Wij zullen ons hier niet verder met deze kwestie bezighouden
en ook zullenaldetheorieen, dieindeloopderjarenterverklaringvande darmresorptie zijn opgesteld, niet nader worden besproken; hiervoor kan worden
verwezen naar de overzichtsartikelen van GOLDSCHMIDT (1921), van MAGEE
(1930), van VERZAR & MCDOUGALL (1936) en van HOBER (1947).Wei kan nog
worden gezegd,dat deresorptie uit hetdarmkanaal noglangnietbevredigend is
verklaard. Het is weliswaar zeker, dat vele bekende factoren invloed kunnen
uitoefenen; maar het samenspel van al deze factoren is nog onvoldoende doorgrond.
Vervolgens zal nog iets uitvoeriger worden stilgestaan bij de osmotische verhoudingen zoals die, te oordelen naar de uitkomsten van resorptieproeven met
eenvoudige oplossingen, in het darmkanaal heersen. Nadat men bij vele onderzoekingen reeds de indruk had gekregen, dat de darmwand in beide richtingen
zeer gemakkelijk voor water doorlaatbaar is, brachten de proeven met zwaar
water hiervoor een nader bewijs (o.a. MCDOUGALL C.S., 1934; VISSCHER C.S.,
1944b).De doorlaatbaarheid van dedarmwand voor deverschillende opgeloste
stoffen bleek echter sterk uiteen te lopen. Niet alleen bleek, dat colloidaal opgeloste stoffen, zoals eiwitten, over het algemeen niet of slechts in zeer geringe
mate door de darmwand permeeren, doch ook de snelheid, waarmee stoffen in
ware oplossing door de darmwand kunnen treden, is niet voor alle dezelfde.
Uit vele onderzoekingen, speciaal die van HOBER (1898, 1899) en die van W A L LACE & CUSHNY (1899), is nl. gebleken, dat verschillende zouten niet even snel
uit de darm worden geresorbeerd. Hetzelfde was b.v. het gevalmet de verschillende suikers. HOBER(1899)kwamtotdeconclusie,dat de snelheid van resorptie
vooral afhankelijk is van de diffusiesnelheid, terwijl ook de oplosbaarheid in
„lipoid" van belang zou zijn (zie ook KATZENELLENBOGEN, 1906 en HOBER,
1947).Wat de anorganische zouten betreft wordt thans welalgemeen aanvaard,
dat, terwijl eenwaardige ionen zoals Na, K, NH 4 en CI snel door de darmwand
kunnen permeeren, twee- en meerwaardige ionen zoals Mg, P 0 4 en S0 4 veel
langzamer doortreden. Het Ca-ion schijnt een tussenpositie in te nemen.
Het is lange tijd een strijdvraag geweest, of de permeabiliteit van de darmwand voor anorganische zouten in beide richtingen even groot is.Dit probleem
is zeer moeilijk te benaderen. De overgang van bestanddelen, zoals Na en CI,
vanuit het bloed naar het darmlumen, behoeft nl.niet alleenviadiffusie door de
darmwand tot stand te komen, maar kan ook worden veroorzaakt door de afscheiding van de darmklieren. Terwijl COHNHEIM (1898, 1899,1900)vanmening
was,dat erinnormale omstandigheden vrijwel geenstroming van zoutenuit het
bloed naar het darmlumen plaats kan vinden, kwamen VERZAR & MCDOUGALL
(1936) bij hun literatuuronderzoek reeds tot een tegenovergestelde opvatting.
Proeven van VISSCHER c.s. (1944a en b), waarbij gebruik werd gemaakt van
radioactief Na en CI, brachten het bewijs, dat het Na en het CI inderdaad in
aanzienlijke mate in beide richtingen door de darmwand kunnen bewegen. Het
is echter nog geen uitgemaakte zaak in hoeverre deze stroming aan de secretie
van darmsap of aan diffusie moet worden toegeschreven.
De darmwand is dus permeabel voor water, maar de permeabiliteit voor de

opgeloste stoffen loopt uiteen. Men mocht dus verwachten, dat zich in de darm
osmotische verschijnselen zouden voordoen. Dit bleek inderdaad het geval te
zijn. HOBER (1898) wasde eerste, die vaststelde, dat in de darm zowel hypertonische als hypotonische oplossingen op den duur ongeveer isotonisch t.o.v. het
bloedworden. Dit streven naar isotoniewerd ook bij velelatere onderzoekingen
steedsweer vastgesteld; het bleek zich zowelbij de dunne darm als bij de dikke
darm voor te doen (o.a. KATZENELENBOGEN, 1906; DIENA, 1911; G O L D SCHMIDT & DAYTON, 1919;MCDOUGALL &VERZAR, 1935;ROBINSONc.s., 1941).
De enige afwijking van deze regel bleek zich voor te doen bij proeven, waarbij
Na of CI, tegen een concentratieverval in, uit de darm werden geresorbeerd.
In dat geval kon somsworden geconstateerd, dat de osmotische waarde van de
proefoplossing in het darmlumen een weinig lager werd dan die van het bloed
(ROEPKE & VISSCHER, 1939; VISSCHER & ROEPKE, 1945a en b ; VISSCHER c.s.,
1945). Deze afwijking was echter slechts gering en was somsvan voorbijgaande
aard. De opvatting, dat er eenosmotisch evenwicht tussendarminhoud en bloed
wordt nagestreefd, werd tot zeer onlangs dan ook algemeen aanvaard.
Aanvankelijk werd aangenomen, dat het osmotisch evenwicht tussen darminhoud en bloed bij hypotonische oplossingen uitsluitend door resorptie van
water tot stand zou komen, terwijl dit bij hypertonische oplossingen door
resorptie van de opgeloste stof plustoestromen van water vanuit het bloed naar
het darmlumen zou worden bewerkt (COHNHEIM, 1898). Later bleek echter, dat
deze opvatting te beperkt was; naast de resorptie van de opgeloste stof en de
stroming van water in een van beide richtingen speelt ook de beweging van
opgeloste bestanddelen uit het bloed naar het darmlumen een rol bij het tot
stand komen van het osmotische evenwicht tussen darminhoud en bloed. Aan
de hand van een onderzoek van MCDOUGALL & VERZAR (1935) kan dit worden
verduidelijkt.
De proeven werden uitgevoerd in afgebonden gedeelten van het jejunum bij
ratten. Als proefoplossingen werden gebruikt NaCl-, glucose- en xylose-oplossingen van verschillende concentratie. Zoals uit andere onderzoekingen was gebleken, loopt het gedragvan de beide suikers glucose en xylosein de darm sterk
uiteen. De resorptie van xylose komt eenvoudig door diffusie tot stand; maar
glucose wordt selectief geresorbeerd onder invloed van een of ander actief
proces in de darmwand, misschien een fosforyleringsreactie (zie VERZAR &
MCDOUGALL, 1936).

Bij de resorptieproeven waren de hypo- en isotonische NaCl-oplossingen in
60 minuten practisch volledig geresorbeerd. Uit de hypertonische NaCl-oplossing was echter vrijwel geen water geresorbeerd, maar er was wel een gedeelte
van het NaCl uit het darmlumen verdwenen. Door dezeresorptie van NaCl was
de oplossing na 60minuten ongeveer isotonisch t.o.v. het bloed geworden.
Uit een isotonische glucoseoplossing werd de glucose zeer snel geresorbeerd.
Na 30 minuten was 75% van de glucose uit het darmlumen verdwenen, terwijl
± 50% van het water was geresorbeerd. Er was echter zoveel NaCl uit het
bloed in het darmlumen getreden, dat de osmotische waarde van de proefoplossinggelijk wasgebleven. Ookuiteenhypertonische glucoseoplossing werd de
glucose zeer snel geresorbeerd; tegelijkertijd was water naar het darmlumen
toegestroomd. Als alleen glucose aanwezig was geweest zou de proefoplossing
hypotonischzijngeworden;maar ookhierwasNaCluithetbloed toegestroomd,
zodat toch de isotonie t.o.v. het bloed gehandhaafd bleef.
De xylose werd veelminder sneluit de darm geresorbeerd dan de glucose. Bij

een oorspronkelijk isotonischexyloseoplossing had het instromenvan de bloedbestanddelen nutotgevolg,datdeproefoplossing enigszins hypertonisch werd;
dientengevolge nam hetvolumeindedarm toe door instromen vanwater vanuit
het bloed. Bij eenhypertonische xyloseoplossing namhet volume in de darm
sterk toe, terwijl aanzienlijke hoeveelheden NaCl vanuit het bloed toestroomden. Deosmotische waarde vandedarmvloeistof was al spoedig weer gelijk geworden aan dievan het bloed.
Het uiteenlopende gedrag vanNaCl-oplossingen van verschillende sterkte in
de darm kwam ookduidelijk naar voren bij deonderzoekingen van OMI (1909).
De proefoplossingen werden bij honden infistelsvandedunne darm gebracht.
Uitdehypotonische NaCl-oplossingen werd hetwater sneller geresorbeerddan
hetzout; deproefoplossing indedarmwerddusgeleidelijk meer geconcentreerd.
Uit de isotonische oplossingen werden water enzout in ongeveer gelijke mate
geresorbeerd; deconcentratie van de proefoplossing veranderde dientengevolge
weinig. Bijdehypertonische NaCl-oplossingen werd echter water inhet darmlumen afgescheiden.
Ook bij de onderzoekingen van GOLDSCHMIDT & DAYTON (1919) en van
RABINOVITCH (1927),uitgevoerd in dedikke darm en dedunne darm bij honden,

bleek, datde osmotische waarde vande darmvloeistof bij hypotonische NaCloplossingen steeg door snelle resorptie vanwater. Bij zeer sterk hypotonische
NaCl-oplossingen enbij zuiver water werd bovendien ooknog CIinhetdarmlumen afgescheiden. Bijsterk hypertonische NaCl-oplossingen werd het osmotisch evenwicht tussen darmvloeistof en bloed bereikt door resorptie van zout
en secretie van water.
VERZAR & MCDOUGALL (1936)geveninhunmonografie nogvelevoorbeelden,
waaruit derol, die diffusie enosmose bijdedarmresorptie spelen, duidelijkaan
het lichttreedt. Aldeze proeven over dedarmresorptie zijn uitgevoerd aan lege,
veelal vantevoren uitgewassen darmgedeelten. Bovendien werd vrijwel steeds
uitgegaan van eenvoudige proefoplossingen; vooral oplossingen van uitsluitend
NaCl zijnveelvuldiggebruikt. Overdeverhoudingen inhet metnormale chymus
gevulde darmkanaal is echter vrijwel niets bekend. VERZAR & MCDOUGALL
(1936) komen naeenbeschouwing vandeuitkomsten vande resorptieproeven
op grond vantheoretische overwegingen tothetvolgende globale beeld van de
osmotische verhoudingen ende resorptie in hetmetnormale chymus gevulde
darmkanaal.
In desubstantie, dieuitdemaag indedunne darm treedt, zijn devoedingsbestanddelen nog vrijwel geheelincolloidale toestand aanwezig; de osmotische
waarde van deze substantie isdus laag. Deze colloidale bestanddelen wordenin
de dunne darm langzaam afgebroken tot kleinere moleculen, zoals suikers en
aminozuren, welkedoor de darmwand naar hetbloed diffunderen. Inheteerste
gedeelte vandedunne darm zal uitdehypotonische chymus water wordengeresorbeerd; maar tegelijkertijd heeft ook een instromen plaats van bestanddelen
uit hetbloed, zoals NaenCI. Tenslotte isde osmotische waarde vande darminhoud zover gestegen,datisotonie met hetbloed isbereikt.Dechymus, dieuit
de dunne darm in dedikke darm treedt, isgeheel in osmose- en diffusie-evenwicht methetbloed. In de dikke darm wordt de darminhoud aaneen hogere
hydrostatische druk onderworpen. Hierdoor worden water en opgeloste bestanddelen door dedarmwand gefiltreerd.
Volgens deze opvatting zouderesorptie uithetdarmkanaal dusgeheel door
diffusie, osmose en filtratie kunnen worden verklaard. Watdedunne darmbe-

treft isdezetheorie reedszeer aanvechtbaar. Zoals nl.uitlatere onderzoekingen,
o.a. die,welkebetrekking hebben opde resorptie van bepaalde stoffen tegen een
concentratieverval in (zie §5 en §7),is gebleken, kan het gedrag van het water
en de opgeloste bestanddelen zeker niet geheel aan de invloed van diffusie en
osmose worden toegeschreven (zieook VISSCHERc.s., 1944b). Ook de opvatting,
dat deresorptie uit de dikke darm uitsluitend door filtratie tot stand zou komen,
iszeker nietjuist. Het isweliswaar zeker, dat door de verhoogde hydrostatische
druk in de dikke darm (VERZAR & MCDOUGALL, 1936) filtratie door de darmwand op kan treden (HAMBURGER, 1904; WELLS, 1931; NASSET &PIERCE, 1934;
FROLICHER, 1934); maar daarnaast zijn hier ook speciale, selectieve resorptiemechanismen, o.a. voor Na en CI, werkzaam. Dit laatste zal bij de bespreking
van het gedragvan het Na en het CIuitvoerig worden besproken. Verder is zelfs
de aloude opvatting, dat de resorptieprocessen zodanig verlopen, dat er bij de
darminhoud naar isotonie t.o.v. het bloed wordt gestreefd, na de publicatie van
BROUWER & VANWEERDEN (1956)ernstig aangetast. Zij vonden, dat in de dikke
darm van het rund geen sprake is van een streven naar isotonie t.o.v. het bloed;
de chymusbleektijdens depassage door dedikkedarmnl.insteedssterkere mate
hypotonisch te worden. Deze bevinding vormde de directe aanleiding tot het in
dit proefschrift beschreven onderzoek.
Tot slot moet nog worden opgemerkt, dat voor wij met onze onderzoekingen
begonnen, er over de osmotische verhoudingen in het darmkanaal van het rund
vrijwel geen gegevens bekend waren. Wei kon worden gezegd, dat de opvatting
van VERZAR & MCDOUGALL, dat de chymus in de maag en het eerste gedeelte
van de dunne darm hypotonisch t.o.v. het bloed zou zijn, voor de herkauwers
waarschijnlijk niet op zou gaan. Immers, terwijl bij diersoorten met een enkelvoudige maag de bestanddelen van het voedsel in de maag en het begin van de
dunne darm voor het grootste deel nog in colloidale toestand verkeren, zal dit
bij de herkauwers, waar het voedsel in de voormagen door microbiele werking
reeds gedeeltelijk wordt afgebroken, in veelmindere mate het gevalzijn. Bovendien waren er aanwijzingen, dat.in de pens (PARTHASARATHY & PHILLIPSON,
1953) en in de boekmaag (OYAERT, 1955) reeds een osmotisch evenwicht tussen
de inhoud van de voormagen en het bloed wordt nagestreefd. In overeenstemming hiermee vond DAVEY (1936), dat de osmotische waarde van de lebmaaginhoud van 15schapen ongeveer gelijk was aan die van het bloed.
3. CALCIUM, MAGNESIUM ENANORGANISCHFOSFAAT

Het Ca-gehaltevan het bloedserum bedraagt bij het rund in normale omstandigheden ongeveer 0,5 a 0,6 maeq per 100ml (DUKES, 1947; BOOGAERDT, 1954),
het Mg-gehalte 0,16 maeq per 100 ml (BOOGAERDT, 1954; SJOLLEMA c.s., 1955)
en het gehalte aan anorganisch fosfaat gemiddeld ongeveer 0,4 a 0,9 maeq per
100ml(1milligramatoom P gelijkgesteld aan 3milligramaequivalenten, hoewel
dit niet met de feitelijke toestand in het bloed overeenstemt) (MAYNARD, 1947;
BOOGAERDT, 1954).

In de Inleiding van dit proefschrift werd reeds aangegeven, dat de waarden
van de gehalten aan opgelost Ca, Mg en anorganisch fosfaat in maag- en darminhoud met alleen worden bepaald door secretie en resorptie, maar dat ook de
factoren, die de oplosbaarheid vande Ca-, Mg-enfosfaatverbindingen bepalen,
van belang zijn. Zo kunnen b.v. tengevolge van een stijging van de pH in een
bepaald darmgedeelte Ca- en Mg-fosfaten neerslaan. Het isin dit geval dus niet
gerechtvaardigd omuitdedalingdezer gehaltendegevolgtrekking temaken, dat
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resorptie heeft plaats gevonden. Omgekeerd kunnen deze bestanddelen bij een
daling vandepHvan onopgeloste in opgeloste toestand overgaan. Wijzullen
dit gehelevraagstukhier verder latenrusten en onsbepalen tot deliteratuur,die
betrekking heeft opde gehalten aan opgelost Ca, Mg en anorganisch fosfaat in
de maag- endarminhoud van de herkauwers.
Voorzover onsbekend isnognimmer studie gemaakt vande gehalten aan
deze bestanddelen inde verschillende gedeelten van de darm bij deherkauwers,
terwijl wat betreft de gehaltenindevoormagen en de lebmaag alleen het onderzoek van GARTON (1951) van belang is. Dit onderzoek werd uitgevoerd bij
schapen, die op verschillende rantsoenen waren gezet. Hier zullen alleen de uitkomstenworden vermeld, die zijn verkregen bij het onderzoek van die schapen,
welkewerden gevoerd met grasen klaver ofmet hooi. Dit betreft twee schapen,
bij welke fistels waren aangelegd inde pens eninhet begin van het duodenum,
en vijf schapen, waarvan de inhoud van de voormagen en de lebmaag werd verzameld nahetslachten. Zoals inhoofdstuk II, §1zal worden beschreven, zijn
tegen de door GARTON toegepaste methode om de opgeloste bestanddelen van
de onopgeloste tescheiden, welbedenkingen intebrengen.
Degehaltenaandebetreffende bestanddelen inhetpensvochtwarenalsvolgt:
Ca 0,4-1,0 maeq per100ml, Mg 0,5-1,0 maeq per100mlenanorganisch fosfaat 2,7-6,8 maeq per 100ml(1 milligramatoom P weer gelijkgesteld aan3
milligramaequivalenten). De gehalten in het boekmaagvocht waren in alle
gevallen wathoger. Terwijl wathetlebmaagvocht betreft degehalten aan anorganisch fosfaat (3,4-5,6 maeq per 100 ml) enaanMg (0,6-1,3 maeq per 100
ml) over het algemeen ongeveer gelijk waren aan die inhet pensvocht, washet
gehalte aanCamerkbaar hoger, nl. 0,7-2,8 maeq per100 ml.
Het gehalte aan anorganisch fosfaat vanhetpensvocht wasruwweggelijk aan
dat van het speeksel; maar de gehalten aan CaenMg waren hoger. Dit wijster
op, datindepens vooral CaenMg in oplossing zijn gegaan. Bijeen proef in
vitro,waarbij fijn gehakseld hooiwerdvermengd met synthetisch speeksel, werd
een soortgelijk verschijnsel opgemerkt: terwijl vrijwel geen anorganisch fosfaat
uit het hooiin oplossing ging,was dit met Ca en Mg welhet geval.
De geringe stijging vande gehalten in deboekmaag kanvolgens GARTON
worden veroorzaakt door dehier plaats vindende resorptie van water.
Aan de substantie, dieuit deboekmaag vloeit, wordt indelebmaag het maagsaptoegevoegd.Overdehoeveelheid maagsap,dieindelebmaagvan het schaap
wordt afgescheiden, zijn geen exacte gegevens bekend; maar volgens berekeningen van MASSON & PHILLIPSON (1952) en van PHILLIPSON & CUTHBERTSON

(1956) zou deboekmaaginhoud meteen ongeveer 1a3maal zogroot volume
aan maagsap wordenverdund. DeCa-, Mg- enP0 4 -gehaltenvan het lebmaagvocht worden dus inaanzienlijke mate bepaald door degehalten aandezebestanddelen in hetmaagsap. Bijeenschaap werd vastgesteld, dathet zuivere
maagsap bevatte ± 0,05 maeq Ca,± 0,06 a 0,14 maeq Mgen ± 0 , 0 1 a 0,05
maeq anorganischP 0 4 per 100ml.
In delebmaag kan bij dedaar heersende pHook nog Ca, Mg enP 0 4 uitde
voedselmassa in oplossing gaan. Bijproeven invitro bleek echter, datbij vermenging van maagsap met pensinhoud of met fijn gesneden hooi vrijwel geen
anorganisch fosfaat, weinig Mg, maar aanzienlijke hoeveelheden Cain oplossing gingen.
Volgens GARTON ishet feit, dat de gehalten aan opgelost anorganisch fosfaat
en Mginpensvocht enlebmaagvocht ophetzelfde niveauliggen,zote verklaren,
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dat, nadat tengevolge van de resorptie van water in de boekmaag de gehalten
zijn gestegen, zij door de secretie van het Mg- en P0 4 -arme maagsap weer in
ongeveer dezelfde mate worden verlaagd. De verhoging van het Ca-gehalte in
de lebmaag t.o.v. de pens kan worden verklaard uit het in oplossing gaan van
Ca uit de voedselmassa.
4. AMMONIAK

Het NH4-gehalte van het arteriele bloed bij schapen en runderen is over het
algemeen zeer laag; de opgegeven waarden liggen tussen 0,00 en 0,01 mmol per
100ml (MCDONALD, 1948; LEWISc.s., 1957).Alleenwanneer inde pens een zeer
sterkeproductievanNH 4plaatsheeft, kandit gehalte stijgentot ongeveer 0,05 a
0,10 mmol per 100 ml. Bij dergelijke gehalten werden tekenen van ammoniak-.
vergiftiging waargenomen (LEWIS C.S., 1957).
In de laatste tienjaar is vrij veel onderzoek verricht over het voorkomen en
debetekenisvanhetammoniak in devoormagen der herkauwers. Dit onderzoek
is vooral op gang gekomen na de bevinding van MCDONALD (1948), dat het
NH 4 , dat in aanzienlijke concentraties in het pensvocht aanwezig kan zijn, als
zodaniguitdepenswordtgeresorbeerd.Voor eensamenvattingvande literatuur
betreffende het ammoniak in de voormagen kan worden verwezen naar de
literatuuroverzichten van CHALMERS &SYNGE (1954),van OYAERT (1955)en van
PHILLIPSON & CUTHBERTSON(1956).

Het overgrote deelvan het in depens voorkomende ammoniak ontstaat door
de microbiele afbraak van de voedereiwitten. Daarnaast kunnen de microorganismen ook ammoniak vormen uit de nitraten, amiden en andere N-houdendebestanddelen van het voedsel,terwijl ook hetureum, dat met het speeksel
wordt afgescheiden (MCDONALD, 1948), door het enzym urease tot NH 4 wordt
afgebroken. Onder bepaalde omstandigheden, b.v. bij voedering van jong gras
of bepaalde eiwitten, zoals caserne, kunnen deNH 4 -gehalten van het pensvocht
oplopen tot waarden van 3a 8,5 mmol per 100ml (MCDONALD, 1948; ANNISON
c.s., 1954).
Het in de pens gevormde ammoniak kan rechtstreeks uit dit orgaan worden
geresorbeerd (MCDONALD, 1948; LEWIS c.s., 1957). Ook kan het door bepaalde
pens-bacterienwordengebruiktvoorde opbouwvanhun cel-eiwitten.Een ander
gedeelte van het NH 4 zal in de boekmaag geraken, waar het eveneens kan worden geresorbeerd.(OYAERT, 1955). In de lebmaag is de activiteit der microorganismen sterk verminderd; dientengevolge zal de microbiele productie van
ammoniak hier slechts gering zijn. Wij mogen dus verwachten, dat het NH 4 gehalte van het lebmaagvocht vrijwej geheel wordt bepaald door het NH 4 gehalte van de substantie, die uit de boekmaag in de lebmaag treedt, door het
NH 4 -gehaltevan het maagsap en door demate vanresorptie vanuit de lebmaag.
Daar over geen van genoemde grootheden nauwkeurige gegevens bekend zijn,
is het niet mogelijk de hoogte van het NH4-gehalte van het lebmaagvocht te
voorspellen. RAYNAUD(1955)onderzocht delebmaaginhoudvan slachtrunderen,
die voor het slachten ongeveer 24uur hadden gevast.Het NH4-gehaltevan deze
substantie bleekvrijwel geheelverklaard te kunnen worden uit het NH 4 -gehalte
van het maagsap,indien werd aangenomen, dat het NH4-gehalte van het maagsap bij mens enrund gelijk is.
Ook over de NH4-gehalten van de dunne- en dikke-darm-inhoud is a priori
metsmet zekerheidtezeggen.Enerzijds zalhet NH4-gehaltekunnen stijgen tengevolge van microbiele afbraak van eiwitten en andere N-houdende bestand12

