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HOOFDSTUK VIII. 

ALGEl\IEENE SAl\fENVATTING EN CONCLUSIES. 

Het eindoordeel, dat ik op grond van de uitkomsten del' in de 
voorgaande hoofdstukken beschreven proeven en hieraan vast
geknoopte bcschouwingen, over de verschillende opvattingen 
van E p pin gel' over onstaan en verdwijnen van oedeem, meen 
te kunnen uitspreken, laat zich aldus samenvatten: 

A. 	 Wat betreft DE PERMEABILITEIT DER CAPILLAIR
l\fEl\fBRAAN VOOR SERUl\fEIWIT ONDER NORMALE 
OMSTANDIGHEDEN EN BIJ OEDEEM : 
E p pin g e r had aangenomen, dat de normale capillail'
membraan niet of slechts in gel'inge mate voor eiwit permea
bel is en dat wat dit betreft, glomerulusmembraan en ca
pillail'membraan in de rest van het lichaam, op een lijn te 
stellen waren. vVij concludeerden, dat de capillairmem
braan normaal wel permeabel vool' serumeiwit is en dat deze 
permeabiliteit reeds onder normale omstandigheden kwanti
tatief kan val'ieeren. Voor de glomerulusmembraan werd 
het bestaan van een nol'malc permeabiliteit voor serum
eiwit in het midden gelaten. 

Bij ocdeem zou volgens E p pin g e r een vloeistof met een 
belangrijk hooger eiwitgehalte dan normaal door de capil
lairmembraan doorgelaten worden. Deze opvatting konden 
wij in het experiment niet bevestigen. Het bleek ons, dat 
waterl'etentie kan optl'eden zonder dat hierbij van een 
abnormale permeabiliteit del' capillairmembl'aan in den 
zin der hypothese van E p pin g e r, gesproken kan worden. 
En in gevallen dat gel'inge aanwijzingen voor het bestaan van 
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zulk een verhooging bij oedeem wel gevonden werden, kon 
hierin niet de primaire oorzaak voor het ontstaan van oedeem, 
zooals E p pin g e r zich dit had gedacht, worden gezocht. 
(zie sub. B.) 

B. 	 Wat betreft DE VERROOGING VAN RET EIWITGE
HALTE DER WEEFSELVLOEISTOF ALS OORZAAK 
VAN RET OEDEEM : 

In de verhooging van het eiwitgehalte der weefselvloei

sms. stof, zou volgens E p pin g e r de primaire oorzaak voor 
het ontstaan van oedeem gezocht moeten worden. Ret te 
veel uitgetreden eiwit zou door binding van water en zouten 

,sten der in dc (NaCl) oedeem doen ontstaan. Ook deze opvatting konden 
hieraan vast wij door het experiment niet bevestigd krijgen. De kunst

opvattingen matige verhooging van het eiwitgehalte der weefselvloeistof, 
)edeem, mcen leidde niet tot het optreden van oedeem. Dit was evenmin 
,n: het geval indien daarnaast ook het NaCl-gehalte del' weefsel

vloeistof werd verhoogd, dus aIle factoren, gunstig voor het 

CAPILLAIR optreden van oedeem te noemen, geacht konden worden 

R. NORMALE 	 aanwezig te zijn. 
C. Wat betreft RET VERBAND TUSSCREN SCRILDKLIER 

nale capillair EN INTERCELLULAIRE EIWITSPLITSING. 
eiwit permea E P pin g e r had een innig verband gezoeht tusschen 
~braan en ca oedeemdispositie en schildklierfunctie en dit verklaard door 

op een lijn tc aan te nemen, dat de sehildklier de splitsing van het inter

capillairmem cellulair gelegen eiwit bei'nvloedt. 

is en dat deze 'Vij kwamen op grond van de uitkomsten onzer proeven 
eden kwanti echter tot de eonclusie, dat de sehildklier de splitsing van het 

braan werd interccIlulair gelegen eiwit niet bei'nvloedt. De verklaring, 
voor serum- die E p pin g e r voor het therapeutisch effect van schild

kliertoediening bij oedeem gegeven had (n.1. een versterking 
~eistof met een van de splitsing van het intercellulair gelegen ei wit) meenden 
oor de capil we dan ook te moeten afwijzen. 
tting ]wnden 
leek ons, dat Ter verklaring van het effect van de schildklier op water- en 

bij van een zoutuitscheiding onder normale omstandigheden en bij oedeem, 
~raan in den meenen wij, op grond van eigen experimenten o.m. in aanmerking 
rr kan worden. te mogen laten komen : 

et bestaan van Q. een renaal aangrijpingspunt van het schildklierhormon. 
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b. 	 de verhoogde uitscheiding van eiwitafbraakproducten en 
zouten die schildk1iertoediening bewerkt. 

En wat het direct verband met de eiwitstofwisse1ing betreft, 
meenen wij, op grond van de waarneming van een geva1 van a1
kaptonurie nn. schi1dkliertoediening, te mogen wijzen op de moge
1ijkheid, dat het door de schi1dk1iertoediening komt tot de ver
hoogdc productie van proteinogene n.minen, die een sterke werking 
uitoefenen op het circu1atie-apparaat, de eiwitstofwisse1ing en 
de diurese. 
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