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Leden vande Hogeschoolgemeenschap envoorts gij allen,
diedooruw aanwezigheid hier,blijk geeft van uwbelangstelling voor de
Dierfysiologie ofvoormij persoonlijk!
Zeer gewaardeerde toehoorders,
Onderdeboeken die ik inmijn jeugd met degrootste belangstelling heb
gelezen,nemendie van Jules Verne niet deminste plaats inmijn herinnering in.Uitgaande vande stand der natuurwetenschappen inzijn tijd,
beschreef dezegeniale voorloper vande tegenwoordige science fiction
auteurs,avonturen,enreizen vanmeestal wetenschappelijk onderlegde
hoofdpersonen ingebieden boven,op,ofonder deaarde,die toen in
werkelijkheid nog ontoegankelijk waren.
In een van zijnmeest populaire werkenbeschreef JULESVERNE een expeditie
naar het inwendige vande aarde.Dit bood hem gelegenheid omde toenmalige
kennis van de aardkorst envandepraehistorische tijdperken op een fantastische maar toch wetenschappelijk verantwoorde manier voor zijn lezers
tot leven tebrengen.
Een Duitse geoloog Prof.LIDENBROCK,zijnneef-assistent en een IJslandse
gids,dalen af indekratergang van een uitgebluste vulkaan op IJsland.
Zijwaren daartoe geïnspireerd doorde vondst vaneen oeroud manuscript,
waarin werd medegedeeld dat ze langsdie weg hetmiddelpunt van de aarde
zoudenkunnen bereiken.Onderweg blijkt dan,dat devoor hen uitgestippelde
weg door een instorting van dekratergang versperd geraakt is.Zij proberen
dan omdoor een actieve ingreep inde aanwezige constellatie vandegesteenten de voortzetting van hunonderzoekingstocht mogelijk temaken. Zij
brengen springladingen indeversperrende rotsen aanenbrengen deze tot
ontploffing. Dedetonatie vandedynamietpatronen opent echter niet alleen
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deversperde vulkaangang maar tevensdetoegang tot een onafzienbaar grote
ruimte,die een onderaardse wereld omvat,waarin land en zeeteonderscheiden zijn enwaar het licht door electrische verschijnselen,die opnoorderlicht lijken wordt voortgebracht. Inde zee levenprehistorische vissen
enhet onderaardse land isbedekt met een levende vegetatie uit het steenkooltijdperk. Zij zien ook deprehistorische dieren uit dat tijdperk en ten slotte zelfs eenprehistorische mens.Het leek alsofeen groot deel
van de prehistorische aardkorst naarhet inwendigevan deaardbol gezakt
was metbehoud van alles watdaarop leefde engroeide.
Deze enorme ontdekking kan gezien worden alshetresultaat van actief
explorerende onderzoekers,die zichniet neerlegden bijde versperde
natuurlijke wegmaar hardnekkig volhielden enmet hun springlading een
onverwachte toegang forceerden.

Deuitwendige binnenwereld der herkauwers
Ikbendeze rede begonnen met ueen fantasievan JulesVerne indeherinnering tebrengen omdat een zeer belangrijk onderdeel vande fysiologie
derherkauwers naarmijn mening eenduidelijke analogiemet dit verhaal
vertoont.
Evenals het binnenste der aarde door een aardkorst afgescheiden wordt
van deonsbeter bekende buitenwereld,wordt het inwendigevan het organismeder zoogdieren vandebuitenwereld geïsoleerd door een speciale
weefsellaag,die tot hoofdtaak heeft,het eigenlijke organisme tebeschermen tegen invloeden vanbuiten endaardoor het organisme in staat
stelt de eigen identiteit tussen eenveelheid vandesintegrerende factoren
onveranderd tehandhaven. Deze weefsellaag,die histologisch bekend staat
alsmeerlagig verhoornend plavei-epitheel vormt ook bij de herkauwers
debuitenbekleding die wij opperhuid noemen.Maar ook binnen de omgrenzing
vandeze opperhuid treffen wij bij dezebelangrijke landbouwhuisdieren
grote ruimten aan diemetmeerlagig verhoornend plavei-epitheel bekleed
zijn.Als wij dusvasthouden aande stelling,dat deze epitheelsoort de
grens tussen buiten- enbinnenwereld markeert,moeten wij constateren,
dat er bij de herkauwers sprake isvan een inwendige buitenwereld.
Deze inwendige buitenwereld wordt hoofdzakelijk gevormd door de gedeelten
van het maagdarmstelseldie doorde anatomen alsvoormagen betiteld zijn,
dusdoor depens,de netmaag ende boekmaag.
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Het pionierswerk der exploratie
De eigenaardige bouw vanhetmagenstelsel derherkauwersheeft al sinds
eeuwen deaandacht getrokken vanwetenschapsbeoefenaars diede levende
natuur tot object vanhun onderzoekingen kozen.ReedsAristoteles maakt
ermelding van enbekende geleerdenalsPetrus Camper enHaller gaven
inde 17de en 18de eeuw theoretische beschouwingen overde functie ende
betekenis vandevoormagen.Zijdeden dit opgrond vandeanatomische kennis
die zijbij sectievan herkauwers hadden verkregen.Maarde toegang tot de
inwendige buitenwereld vande levendedieren viamondholte en slokdarm was
voorhenbijna evengrondig versperd als devulkaangang voor dehelden van
JulesVerne.En omdat mende levensverrichtingen nooit goed kan doorgronden
metbehulp vandode resten alleen,warende theoretische beschouwingen niet
erg steekhoudend, zolang men voor het bestuderen vande inwendige buitenwereld geen actieve exploratiemethoden tehulpriep.
Het isgelukkig mogelijk gebleken de toegang tot de inwendige buitenwereld
teforceren. Keiniet met springstof,maardoormiddelvan chirurgische
operatietechnieken.

Verdediging van de methode
Het verrichten van experimentele operaties opgezonde,levende proefdieren
wordt vaak vivisectie genoemd. Endit woord heeft vooral op ethische gronden
een ongunstige klank gekregen.Haarook inde fysiologie moeten demet echte,
klassieke vivisectie-methoden verkregenresultaten altijd met de grootste
voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.
Want ingrepen diede grenzen tussen buiten-enbinnenwereld doorbreken,
kunnen licht denormale gang vandeonderzochte levensverrichtingen verstoren endangeen juiste conclusies toelaten overdewijzewaarop dieprocessen zichbij het normale,gezonde en intacte dier afspelen.Gelukkig
hoeft men omtoegang tot de inwendigebuitenwereld tekrijgende grenzen
niet tedoorbreken,althans niet bij het eigenlijke fysiologische onderzoek.
De eigenlijke exploratie kangewoonlijk voortgang vinden,langnadat de
natuurlijke hindernissen uitdeweg geruimd zijndoor chirurgische ingrepen,
waarvan deproefdieren,nagenezing geen aantoonbare afwijkingen overhouden.
Daarom isde actieve exploratie met chirurgische hulp naarmijnmening
ethisch verantwoord en isdeze werkwijze een zowaardevolonderdeelvan het
dierfysiologisch onderzoekingsarsenaal.

-H-

-4-

Historische aspecten
Natuurlijk isdeze werkwijze niet altijd zoonschuldig endoelmatig geweest.
De eerste onderzoekers,die zichtoegang tot devoormagen verschaften leefden inhet begin vande vorige eeuw toen antiseptische en aseptische operatiemethoden nog niet bekend waren.Toch slaagden deFransen Flourens (1833)
Colin (1850)enToussaint (1860)endeDuitser Haubner (1837)er al in,
schapenmet openingen indevoormagen enige tijd in leven tehouden.Zij
waren vooralgeïnteresseerd inde bewegingen vande spierwanden van deze
organen,waardoor het transport vande inhoud en het typische fenomeen van
het herkauwen teweeg werd gebracht. Behalve de fisteltechniek pasten zij
bij dit onderzoek,ookdoorsnijding vanmotorische zenuwen,dichthechting
vande slokdarmsleuf en andere echtvivisectorische ingrepen toe.Zij kregen
zowelveelnieuwe gegevensmaar konden toch devraag hoe éénen ander zich
inhet intactedier afspeelde niet met absolute zekerheid beantwoorden.Zo
ontstonden enige soms sterk controversiële theorieën,diede aanhangers
ervandan weer verder trachtten tebewijzenmet gebruikmaking van methoden
die ook niet geschikt waren omdefinitief klaarheid te brengen.
Demotorische functies vande voormagen,diedeoudere onderzoekers
zobelangrijk vonden endie zij zo ijverig trachtten te verklaren zijn
eigenlijk maar een zeer bescheiden onderdeel vanhet geheel der fysiologie
derherkauwervoormagendat wij willen lerenkennen en evalueren omdat de
herkauwers erhunbijzondere levensmogelijkheden aan tedanken hebben.En
demeningsverschillen die v6ór 1920over demotoriek bestonden zijn inde
twintiger jaren doorde onderzoekingen van Mangold en Klein,Czepa en
Stigler,Schalk enAmadon enniet inde laatste plaats,doordie van de
Nederlander Wester nagenoeg geheel tot een werkbare oplossing gekomen.

Dieper-gravend onderzoek
Evenmin als uit dekennis van aardbevingen,tectonische verschuivingen,
erosie en andere bewegingen vande aardkorst de biologische levensverrichtingen op onze planeet kunnen worden afgeleid was het verklaren vande voormagenmotoriek ontoereikend om de essentiële betekenis vande voormagen voor
deherkauwers tedoorgronden. Diepergaand wetenschappelijk onderzoek hierover iseveneens indevorige eeuw begonnen,maar ook thans nog niet tot
volledige afronding gebracht. Want errijzen telkens weer nieuwe vragen als
oudere worden beantwoord.
Ook aande onderzoekers uit de eerste helft vandevorige eeuw wasal wel
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bekend,dat zich inde inwendigebuitenwereld intensieve gistingsprocessen
afspeelden indedaarin opgenomen voedermiddelen.Maardebetekenis van
degistingen voorde spijsverteringgingmen zichpasrealiseren,toen o.a.
door degrote Pasteur,degisting als eenbiologisch procesvande eerste
orde was onderkend.
Menging zichtoen inde eerste plaats bezig houden met het analyseren
vandegassen die zich inovervloedige mate inderunderpens vormden.
Tappeiner toonde in 1883aan,dat het pensgashoofdzakelijk uit koolzuur en
methaangasbestond endat depensgisting als een zuremoerasgasgisting te
beschouwen is,waarbij evenals ineen zuurreagerende laagveenbodem de
celluloseder plantencelwanden het voornaamste substraat vormde.De ontdekking van Haubnerdatbijdeherkauwers,integenstelling met de eenmagigedieren,de cellulose ofruwe celstof inhetmaagdarmkanaal grotendeels verteerde,werd hiermee inverband gebracht.Zowerd debetekenis van
depensgisting voordevertering vanhetruwvoederonderkend. Weliswaar
wist men aanvankelijk nogniet ofdebijdie gisting ontstaande gasvormige
enopgeloste afbraakproducten voor devoedingvandeherkauwer zelf wel
vanbetekenis waren.
De eerste Nederlandse pensfistel
Ook inNederland ishet onderzoek overdebetekenis vande celluloseafbraak
alvrij vroeg terhand genomen. Hieraanhebben wijdebeschrijving te danken
vande eerste pensfistel diehier te lande voor experimentele doeleinden
werd geplaatst. Dit gebeurde niet aan eenUniversiteit ofHogeschool ende
operatiewerd nietdoor eenveterinair chirurg uitgevoerd. Inhet in 1901
verschenen verslag overdewerkzaamheden vanhet Rijkslandbouwproefstation
te Hoornwordt vermeld,dat de Hoornsehuisarts Dr. Kaiser in 1900 eengeit
opereerde endit diervoorzag van eenafsluitbare pensfistel.
Eén en andergeschiedde opverzoek vande aanhet Rijkslandbouwproefstation
verbonden bacterioloog Dr.Boekhout met debedoeling om ten allen tijde
versemonsters pensinhoud tekunnen verkrijgen voorhet bacteriologisch
onderzoek enwel van eendier,dat ondernormale omstandighedenmet een
goed controleerbaar rantsoen voortleefde.Dit gelukte uitstekend,want
alwasde afsluittechniek wat primitief,degeit bleefgoed gezond en bracht
later normale jongen terwereld die zonderbezwaren doordemoeder gezoogd
werden.Dit succes,behaald ruim vijfentwintig jaarvoordat Westerhier te

lande dedoor hem beschreven pensfisteltechniek toepaste,iswellicht mede
tedanken geweest aandedoor Kaiser en Boekhout nodig geachte afsluiting
vande geplaatste pensfistel.Want Wester,die omstreeks 1925met bij
koeien geplaatste grote pensfistels werkte,bekommerde zichniet ofnauwelijks omhun afsluiting. Hijdeed zijnproeven opbetrekkelijk korte termijn
enhethinderde hemdaarom niet erg,dat zijnproefdierenmet grote open
pensfistels bijhet liggen steedsbelangrijke hoeveelheden pensinhoud
verloren enopdenduur inconditie achteruit gingen. Ikhebdit als
co-assistent bij Wester zelfmeegemaakt endeze ervaring heeft de eerste
grondslag gelegd voormijn thans vast geworden overtuiging,dat een goede
afsluittechniek voor fisteldieren waarmeemen op langere termijnwil experimenteren van veelbelang isvoorderesultaten,diemendoor onze actieve
exploratie vande inwendige buitenwereld kanverkrijgen. Wonderlijk genoeg
kanmende afsluiting nietmotiveren dooraan tenemen,datdeanaerobe
gistingsprocessen aantoonbaar gestoord zouden worden doorde vrije toegang
diede zuurstofhoudende buitenlucht via een open fistel tot degistingsruimte heeft. Dat hebben wij niet kunnen aantonen. Behalve door het voortdurende verlies van voederstoffen enuit het speeksel afkomstige zouten
wordt de conditievermindering waarschijnlijk indehand gewerkt,door de
verlaging vande partiële CO -spanning inhetbovende vloeibare pensinhoud aanwezige gasmengsel.Want dit heeft zoals ik straks nog hoop te
bespreken,waarschijnlijk eennadelig effect op deresorptie vanbij de
cellulosegisting gevormde waardevolle vetzuren.

Nieuwere proeven met afsluitbare pensfistels
Eerst nade tweede wereldoorlog,dus ongeveer 50jaarnahet eerste Hoornse
experiment, ismen zowel inEngeland, Amerika enDuitsland alsook hier
opgrote schaalmet koeien gaanwerken,dievan afsluitbare pensfistels
waren voorzien. De constructie vande afsluitprothese was echter verre van
uniform enniet elke constructie bevredigde. Indit verband kunnen de namen
vanOrth en Kaufmann,Phillipson en Innes,Dougherty en Harrisson hiergenoemd worden. Wij zelfhebben onsvooral toegelegd opde constructie van
fistel-afsluiters uit kunststof en schuimrubber en zijndaarmede zover
gekomen,dat onze proefkoeien met grote pensfistels geendagelijkse verzorging aanhun afsluitprothesenbehoeven en 'szomersnormaal inde weide
kunnen lopen.Deoudste,thans opde Afd.Fysiologie der Dieren aanwezige,
fistelkoe,die trouwensbehalve van een pensfistel ook vanduodenum- en
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ileumfisteis isvoorzien,werd inde herfst van 1967geopereerd,dusruim
7 jaar geleden.Degoed geblevengezondheid vandit dier iseen levende ondersteuning vanmijn stelling,datmet goedehulpmiddelen entechnieken de
actieve exploratie vande inwendige buitenwereld fysiologisch volkomen verantwoord is.
Het actieve exploratie verkregen resultaten
Wat kunnen wijnubijdie actieve exploratie vaststellen? Inde eerste
plaats behoeven wijonsniet tevreden te stellenmet debestudering van een
buiten hun natuurlijk milieu gebrachte faunaen flora.Wijkunnen zien hoe
het natuurlijke pensmilieu eruit ziet en alsde Infusorienenbacteriën
die erde levende fauna en floravanvormen niet zomicroscopisch klein
waren zoudenwedezelevensvormen inhun ecologische omgeving zien krioelen
via onzegrote pensfistels.Doordergelijk onderzoek ben ikophet spoor
gekomen vande voornamebetekenis,diede fysische struktuur vandepensinhoud heeft voor het juiste verloop vande fysiologische processen die er
zich inafspelen. De laagsgewijze opbouw vandepensinhoud diedoor de
motoriek niet verstoord maar juist onderhouden wordt,leverde het inzicht
op,dat depens niet zoalsmen vroeger dacht,eenhomogene vermenging van
zijn inhoud nastreeft,maardat'het orgaan eerder alseen subtielopgebouwde,continuwerkende,gistingskolom met voortdurende extractie van de
gevormde producten en conditionering vanhetmicrobiologische milieubeschouwd moet worden.Dit heeft belangrijke consequenties voorde voeding
vandeherkauwer omdat de struktuur vande pensinhoud in zekerematebeïnvloed kan worden doorde struktuur vandeverstrekte voederrantsoenen.
Via eengrote pensfistelkunnenwij verder heelgemakkelijk het pensslijmvlies endoscopisch inspecteren en zelfs fotograferen door een flitscameranaarbinnen tebrengen na tevoren een deelvande pensinhoud verwijderd tehebben.Gaat menhier ver genoeg mee,dankomt ook de uitmonding
vande slokdarm indepensbloot enkanmendebewegingen zien en filmen,
die de slokdarmsleuf maakt bij het doorslikken vande indemondholte uit
het voeder gevormde slikbrokken.Omde effecten vanhet kauwen enhet herkauwen ophet voedertebestuderen hebbenwij deze slikbrokken wel eens in
depens opgevangen als zeuit de slokdarm kwamen.Dit gaat heel eenvoudig
met de hand ofmet een soort schepnetje vankunststof. Zokon een interessantebijdrage geleverd worden tot dekennis vande fysiologisch meest gewenste
fijnheid en struktuur vanhet ruwvoeder.
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Het levende slijmvliesoppervlak vandepensruimte,datmen via eenpensfistel zien envoelenkan,blijkt eenvrij harde,stugge enruwe textuur te
hebben. Dit komt vooral doorde verhoornde buitenlaag vande z.g. pensvlokken,die als pooldraden van een tapijt de inwendige pensoppervlakte
bekleden.Dehoogte vandezevlokkenpool isechter niet overal gelijk. In
het algemeen zijndevlokken inde lagergelegen pensgedeelten het hoogst,
zodat het slijmvliesoppervlak indie gebiedenbelangrijk groter isper eenheid buitenoppervlak.
Het ligt voordehand dat deze oppervlaktevergroting deresorptiemogelijkheden vanhet slijmvlies doet toenemen alsdeze tenminste aanwezig zijn.
Alleendoorhun oppervlakte kunnende pensvlokken eventueeleen rol bij
deresorptie spelen.Want zijhebbenmet de gespecialiseerde resorptieorgaantjes indedunnedarm,die darmvlokken ofvilli genoemd worden niet
meer dandevorm ende naam gemeen. Pensvlokken hebben geen eigenbewegingsmogelijkheden enookgeen speciaal lympheafvoersysteem.
Studies overderesorptie uit de inwendige buitenwereld
Het heeft lang geduurd voor men aan deresorptie vannutriënten doorde
wanden der voormagen debetekenis toekende diedezebelangrijke fysiologische
verrichting blijkt tehebben.Vroegere onderzoekers van Colin tot Wester
enEllenberger hadden welvastgesteld,dat bepaalde farmacamet een geringe
moleculegrootte depenswand kondendoordringen endan hun farmacologische
werking uitoefenen. Haar zijkenden aandit slijmvlies nauwelijks meer
resorptievermogen toe dan ookde uitwendige lichaamshuid bezit. Daarbij
werden zijmisleid door demet deopperhuid overeenkomende histologische
structuur van het pensslijmvlies. Want zij zagen eenbelangrijk verschil
over het hoofd. Namelijk dat ophet pensepitheel geen smeerklierprodukt
afgescheiden wordt endat ook deafzonderlijke pensepitheelcellen geen
waterafstotende substantie vormen zoalsmet dehuidepitheelcellen welhet
geval is.De intercellulaire ruimten zijndaardoor bijhet pensepitheel met
waterig vocht gevuld ennietmet vetachtige substantie zoals bijhet huidepitheel.Het iswelduidelijk,dat dedoorlating van water endaarin opgeloste stoffen hierdoor veelgemakkelijker wordt.
Eengrote bijdrage tot de juiste evaluatie vanderesorptie door de
voormaagwanden waren deresultaten van Barcroft en zijnmedewerkers in
194»*.Deze Engelse onderzoekers stelden vast,dat met het poortaderbloed
vanherkauwers grote hoeveelheden vluchtige vetzuren aande lever werden
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toegevoerd.Dezevluchtige vetzuren azijnzuur,propionzuur enboterzuur,die
de voornaamste eindproducten vandecellulosefermentatie zijn,worden inde
voormagen enmetname in4e pens ingrote hoeveelheden gevormd. Zij komen
echter nauwelijks voor indevoedselbrij dieuit deboekmaagde lebmaag
bereikt. Hunaanwezigheid inhet poortaderbloed kondus alleenmaar verklaard
worden alsmen aannam dat zij viadewanden vande voormagen inhet bloed
gekomen moesten zijn.Hetbaanbrekende werk van Barcroft is laterdoor
talrijke onderzoekingen van anderen bevestigd. Het staat dusnuwel vast,
dat viadevoormaagwanden dusdanige hoeveelheden vluchtige vetzuren geresorbeerd kunnenwordendat eengroot deel vande energiebehoefte vande
herkauwers langs deze weg gedekt kanworden.Haar over het fijnere mechanisme vandeze resorptie zijn nog niet alle vragen opgelost.Men heeft
geprobeerd hierovermeer klaarheid tekrijgen door stukjes overlevend
penswandslijmvlies alsdialysemembraan tussen pensvloeistof enbloedplasma
uit te spannen.Hierbij werd gevonden dathet slijmvlies deopgeloste stoffen
niet volkomen passief doorlaat endat dusde levende epitheelcellen tot op
zekere hoogte in staat zijn deresorptie tebeïnvloeden onafhankelijk van
de osmotische verhoudingen aan weerskanten van het slijmvlies.De selectieveopnamevanhetboterzuurdoorde cellen endeoxydatiedaarvan tot
8hydroxyboterzuur dat inhet bloedplasma wordt uitgescheiden, is éénvan
debewijzen voorde eigen activiteit vande epitheelcellen bij de fysiologische resorptieprocessen.
Het zwakke punt vandie in-vitro-proeven met levend pensslijmvlies
is echter altijd,dat het bloedplasma inhet dialysetoestel aandebasiskant van het epitheel niet vergelijkbaar ismetdedoorde bloedcapillairen
enhet weefselvocht vanhet bindweefselsubstraat stromende vloeistof bij
een intact dier.
Ook hierhebben onzeactieve exploratiemethoden het mogelijk gemaakt
omhet resorptieve gedrag vanhet pensepitheel insitubij het levende dier
tebestuderen. Hetmoet als eenbelangrijke verdienste vanmijn vroegere
medewerker Dr.Aafjes beschouwd worden,dat hij hiervoor een elegante
oplossing heeft gevonden. Hij construeerde daartoe eenringvormige zuignap
van kunststof,die via een pensfistel ingebracht kan worden enmet behulp
van een vacuümpomp tegen het pensslijmvlies kan worden vastgezogen.
Ophet slijmvlies,dat zich inhet centrum vande zuigring bevindt wordt
daarbij geen zuigkracht uitgeoefend. Het kandusnormaal functioneren ook
als er een dialysekamertje,dat ééngeheelmet de zuigring vormt,tegenaan
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gedrukt wordt.Zodoende wordt demembraan vandit dialysekamertje gevormd
.door intact functionerend pensepitheel ophet natuurlijke substraat. Men
kan ermede meten wat er inde pensmet opgeloste stoffen gebeurt als zij
inkontakt met het pensslijmvlies komen. Inons laboratorium zijnmet
behulp van dit apparaat enkele theoretisch belangrijke feiten aanhet licht
gebracht. Inde eerste plaats,dat de vluchtige vetzuren de penswand niet
als vetzure Na-of K-esters of zouten passeren maar alsnegatief geladen
anionen. Dekationen,die voornamelijk uithet methet speeksel toegevoerde
bicarbonaat afkomstig zijnworden dusniet meegeresorbeerd.Zij blijven
indepensinhoud achter enkunnendaarnieuwe vetzuur-ofbicarbonaat anionen neutraliseren.
Doordezevondst isde vroeger algemeen aangehangen theorie van de
rumino-salivale natriumkringloopaanhet wankelen gebracht. Hen meende
vroeger dat zich indeze fysiologische kringloop steeds een aanzienlijke
hoeveelheid Nabevond,die zonodig grotendeels door Kkon worden vervangen.
Hierdoor werd dan begrijpelijk waarom koeien ookbij voortdurend natriumverlies met demelk,op eenuiterst natriumarm rantsoen,toch maandenlang
vrij kunnen blijven van symptomen vannatriumdeficiëntie.Dit laatste feit
blijft natuurlijk onaangetast. Maardoor ons actief explorerend pensonderzoek
isgebleken,dat wij om het fysiologisch te verklaren denatriumkring wijder
moeten trekken enals voornaamste resorptieplaats van het natrium verderop
gelegen delen vandedigestietractus moeten zoeken.
Hieraan wordt inons laboratorium dan ook hard gewerkt,evenals aande vaststelling van deresorptieplaats van anderemineraalionen en organische
nutriënten. Eengevolg hiervan is,dat de actieve exploratietechniek inde
laatste jaren doormijnmedewerker Dr.Van 'tKlooster isuitgebreid tot
verdere onderdelen vanhet digestiekanaal. Het aanbrengen van permanente
fistels en zelfs van omleidingsfistels indedunnedarm ishierbij een
succesvol hulpmiddel gebleken.Haardedaarmede verkregen resultaten vallen
buiten het kader vandit college en ik zalzehier dus niet bespreken.
Liever wil iknog even op eentheorie over hetmechanisme van de vetzuurresorptie door het pensepitheel die wijopbasisvandemet de zuignaptechniek van Aafjesverkregen resultaten konden opstellen.
Het isnamelijk gebleken dat departiële CO -spanning inde pensvloeistof
waarschijnlijk eenbetekenisvolle rol speelt.Zoals ik eerder al memoreerde
bestaan degassen die bijde gistingsprocessen vrijkomen voor het grootste
gedeelte uit CO gas enmethaangas.Hoeweldit gasmengsel met behulp van de
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oprispreflex voortdurend binnendegrenzenvandenormale pensdruk wordt
gehouden en zodoende eennormaal verteringsactieve koewel7001ofmeer
methaangas kanproduceren mag worden vastgesteld dat inde pens steeds gas
met een extrahoog C0„-gehalte aanwezig is.Dit C0„-gehaltebepaalt volgens
dewetten der fysica ook dehoeveelheid inde pensvloeistof oplosbaar CO .
Maar depensvloeistof moet wat zijnCO -gehaltebetreft ookmethet omgevende slijmvlies inevenwicht blijven.Daarom dringt ervoortdurend CO
inde penswand door,zelfs tot inhet bindweefselsubstraat dat onder het
slijmvlies ligt.Hierwordt dit CO tendele inhet bloed opgenomen en via
de longenuitgeademd. Eenanderdeelwordt betrokken bijde evenwichts-en
dissociatiereacties met water inhetweefsel H O +CO «— HCO —*H +HCO".
Debijdezereactie gevormde bicarbonaatanionen diffunderen naardepensinhoud inuitwisseling met vetzuuranionen die zoinhet substraat doordringen
enmet het bloed kunnen worden afgevoerd. Omhet hierbesproken resorptiemechanisme echter involdoende omvang gaande tehoudenmoet de evenwichtsreactie snelkunnen verlopen evenalsdat bij derode bloedcellen het geval
iswanneer deze inde longenhunbijdrage tot deCO afgifte leveren.
Het wasbekend dat bij diereactie inderode bloedcellen het enzym carboanhydrase eenkatalyserende rol speelt.Van alle inde literatuur geanalyseerdedierlijke cellen ishet gehalte aandit enzym inrode bloedcellen dan
ook het hoogst. De penswand was echtervoor zover onsbekend nooit op carboanhydrase onderzocht.Aafjesheeft dit daarom nagegaan enmet gebruikmaking
vandemogelijkheden die onze actieve exploratietechniek hembood,konhij
pensvlokken uit levendekoeien doormiddelvanbiopsie verkrijgen endeze
ophun gehalte aan carboanhydrase onderzoeken. Hetbleek toen,dat dit gehalte invergelijking met andere weefselmonsters uit het koeienorganisme
bijzonderhoog was.Dit versterkt dewaarschijnlijkheid dat de theorie over
dedoorCO beheerste resorptie dervetzuuranionen juist is.De practische
gevolgtrekkingen hiervan kunnendan zijn,dat een fysiologische samenstelling
van het pensgasnodig isvoor eengoede resorptie vande fermentatieproducten. Het toedienen van stoffen die erop gericht zijnde fermentatieve
gasvorming afteremmen ten einde energieverliezen indevorm van methaangastegen te gaan isdus fysiologisch niet verantwoord.
Ende conditievermindering bij koeienmet grote pensfistels zonderdoeltreffende afsluitprothese kanwaarschijnlijk uit eendoor CO verlies
veroorzaakte afremming vandevetzuurresorptie verklaard worden.
De centralebetekenis vande bicarbonaattoevoer met het speeksel voor
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de functieder voormagen heeft erdoordeze nieuwste resultaten nog een
dimensie bij gekregen.Het opnemen vanpassende hoeveelheden bioarbonaat
inrantsoenen waarvan verwacht moet worden dat zede speekselafscheiding
onvoldoende stimuleren,wordt dusnogbeter gemotiveerd. En van eengezegde,dat inmijn omstreeks 1930vallende co-assistententijd inde interne
runderkliniek teUtrecht derondedeed blijkt het eerste gedeelte nog altijd
juist te zijn.Dat gezegde was een variant opdebekende spreuk van de
dierenbescherming en luidde:
"Behandel dedierenmet bicarbonas"
"Spaar van een inkomenvan 1800gulden".
Dames en Heren,
Indit afscheidscollege heb ikgetracht u dehistorie,de ontwikkeling en
de toepassingen van de actieve exploratiemethoden bijhet onderzoek van de
pensfysiologie te schilderen. Ikkoosdit onderwerp omdat een groot deel
vanhet werk dat ikbuitenhet onderwijs opde Afd.Fysiologie der Dieren
hebmogen verrichten,direct of indirect metdie actieve exploratiemethoden
verband hield. Mededoordat werk ishet licht indeduistere pensruimte
wat helderder gaan stralen. Haarhet volle noorderlicht,dat de onderzoekers
vanJulesVerne inde inwendigebuitenwereld bestraalde,is inde pens nog
lang niet opgegaan. Dusdaarom isde fakkel,die inmijn handen misschien
wat'helderder isgaanbranden ook nognodig omhet pad van mijn opvolger
teverlichten. Ikgeef hemdie fakkeldaarom over inhet vertrouwen,dat
hij ereen groot stuk verder mee zalkomen,voortbouwende opde ervaring
ende technieken,die opde afdeling ontwikkeld zijn.
Ik heb gezegd endank uvoor uw aandacht.

