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IN LEI 0 I N O. 

in 1910 heef! d a Fan 0 (20) in het Pathologisch-Anato

misch Laboratorium te Groningen een reeks longexstirpaties bij 

konij n,en verricht. Het doel hiervan was uitbreiding te geven 

aan de resultaten, welke door prof. R e cI din g i tl S waren 

verkregen bij het uitvoeren van deze operatie volgens een door 

hem gevonden 1~lethode. De iaatste experimenten, die niet 

werden gepubliceerd, vvaren; in hoofdzaak gericht op het be

studeeren van de com pensa torische verschij nselen, welke na 

exstirpatie van een long optreden. 

In de publicatie van cI a Fan a wortlt van deze onderzoekingen 

gebruik gemaakt, terwij I hij tevens de bevind ingen mecledeelt 

van een grooter aantal door hemzelf uitgevoerde proeven. Hij 

beschrijft de toegepaste techniek en geeft een uitvoerig verslag 

vallo de microscopische bouw der achtergebleven long. Boven

clien beschrijft hij de wijze, waarop de door de opera tie ontstalle 

holte zich sluit. 

Zeer in het kort zijn de besluiten, welke hij uit zijn oncler

zoekingen trekt, de volgende. 

Or de exstirpatie van een long bij jonge dieren voigt een 

tamelijk snel optredende vergrooting van de aChtergebleven 

long : deze" bereikt ongeveer de 30ste tot 45ste dag de grootste 

afmetingen. In de eerste dagen na de operatie biedt de long 

het bee!cI van acuut vesiculair emphyseem (alveolair-ectasie). 

Gedurende de volgenide periode treedt langzamerhancl een ver

dikking van de alveolen-schotten. op, die door een echte 
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vermeerdering van capillairen en bindweefsel wordt veroorzaakt. 

Bovendien l11erkte hij beelden op, die hij als niellwvorming van 

alveolen-wanden meende tc moeten duiden . 

Deze uitkomsten wijken niet onbelangrijk af van hetgeen in 

de groote hanclboeken clcr Pathologische An,a tomie nog steeds 

over dit onderwerp wordt vermeld. 

Nu hebben zoowel prof. Red d i 11 g ius als d a Fan 0 

lIitsluitencl jonge konijnen bij hllnne proefnell1ingen gebruikt. 

Bij cle opera tie waren c1eze c1ieren hoogstens 10 weken olld. Men 

mag veronderstellen, dat de ouderdom van het proefclier vooral 

op de hier van belang zijnde verschijnselen van vrij groote invloecl 

is. Zoowel het vermogen der achtergebleven long om zich 

compensatorisch te vergrooten, als de factoren waarvan de 

verkleining der pleuraholte afhankelijk is, l110gen biJ volwassen 

en j onge clieren niet gel ij kwaard ig worden gesteld. Voor

namelijk op grond hicrvan kwam het prof. Red din gill s 

gewenscht voor ook bij volwassell' proefclieren een clergelijk 

cnderzoek in te stellcn, en de optreclencle verschijnselen te 

vergelijken met die, welke jonge dierenl na het wegnemen van 

een long vertoonen. Bovendien kon cle chirurgische zijde van 

het vraagstuk beter dan in het artikel van d a Fan 0 tot zijn 

recht komen en kon met het werk van eenige anderell, odie zich 

met longexstirpatie hcbben beziggehouden, meer rekening wor

den gehoudcn; m.a.w. de litteratullr moest volledigcr ter sprake 

worden gebracht. 

Zoo heb ikdan bij. volwassen konijnen van 8 tot 16 l11aanclen 

eenige longexstirpaties verricht; in de volgcl1de bladzijden zal 

ik de resuitaten meclecleelen van het onderzoek c1er verande

ringen, welke daarvan het gevolg waren. 

De stof heb ik aldlls verdeeld: 

Hoofdstllk I. Techniek c1er operatie. 

Hoofdstuk II. Postoperatief verloop. Het clooclen del' proef

c1ieren in verbancl 

verslagen van aile 

Hoofdstllk Ill. I 

veramleringen. Bes 

drukverhoudingen i 

Hoofdstuk. IV. E 

de achtergebleven 

band met de vers' 

groeiverschij nselen 

Siotbeschollwing. 




