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Een methode ter onderzoek van de overlevende, geïsoleerde, 

intacte uterus van de mens 

DOOR DR. F. L. MEIJLER EN J. WEBER 

Inleiding. 

De aut~matie van sommige organen maakt het mo
gelijk, de werking ervan ook buiten het organisme te 
bestuderen. Wat het hart betreft, is van deze eigen
schap een dankbaar en veelvuldig gebruik gemaakt. 
In 1895 beschreef LANGENDORFF een methode die ~et 
mogelijk maakte, de werking van het geïsoleerde m
tacte zoogdier hart gedurende vele uren te bestuderen. 

De werking van de uterus (eveneens een orgaan, dat 
automatie bezit) in vitro is echter tot nu toe bestu
deerd door kleine stukjes uterusspier ("strips") onder 
te dompelen in een vloeistof en de contracties ervan te 
registreren. 

In principe moest het echter mogelijk geacht wor
den een geïsoleerde intacte uterus in leven te houden 
indien er een vloeistol met bepaalde fysiologische ei
genschappen door de arteriae uterinae werd gedreven. 
Wij hebben daartoe een opstelling gebruikt, die ont
worpen werd om geïsoleerde zoogdierharten (waarbij 
twee van een mensenfoetus) langdurig te doorstromen; 
deze kan eveneens gebruikt worden voor de doorstro
ming van de mensenuterus (MEIJLER 1960; DURR~R 
c.s. 1961). ' . 

Methode. 
De gebruikte uteri zijn afkomstig van volwassen pa

tiënten, bij wie, om welke reden dan ook, dit orgaan 
verwijderd moest worden. Voor het welslagen van de 
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SalJlenvatting: 

Er wordt een methode beschreven, die het mogelijk 
maakt, de werking van de overlevende, van operaties af
komstige mensen-uterus te onderzoeken. 

proef is het noodzakelijk dat er voldoend~. van het pa
rametrium is overgebleven om het mogehJk te maken, 
beide arteriae uterinae te canuleren. Onmiddellijk na 
de extirpatie wordt de uterus opgevangen in een kom 
met doorstromingsvloeistof van 37° C (zie verder), 
waaraan, ter voorkoming van stolling, 100 mg hepa
rine is toegevoegd. Dan wordt de baarmoeder naar het 
laboratorium gebracht. Daar wordt beiderzijds de ar
teria uterina in het parametrium vrij geprepareerd en 
wordt, zo ver mogelijk proximaal, een passende per
spex-canule erin geschoven. Vervolgens wordt door. de 
cervix heen een perspex-canule - met aan het emd 
een rubber-afsluiting (condoomrubber) - opgescho
ven tot in het cavum uteri. (Doel en vorm van deze 
canule worden hieronder beschreven). Als de canule 
de contractiering passeert, wordt er een weerstand ge
voeld. Nu wordt de uterus aan de doorstromingsappa
ratuur bevestigd. De samenstelling en de opbouw van 
de doorstromingsapparatuur is schematisch weergege
ven in figuur 1. Door een verbindingsstuk worden de 
zich in de arteriae uterinae bevindende canules ver
bonden met een kraan (K). Via deze kraan wordt on
der een bepaalde druk (bv. 100 cm water) een met 
zuurstof verzadigde doorstromingsvloeistof van 37° C 
door de arteriae uterinae gedreven. Door de stand van 
deze kraan te veranderen, is het tevens mogelijk, het 
preparaat te doorstromen met vloeistoffen van ver
schillende samenstelling. 

Inde experimenten maken wij gebruik van een stan-
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Fig. 1. Schematische voorstelling van de doorstromings-opstelling voor de geïsoleerde uterus. 
M. Fles I . et voorraad doorstromingsvloeistof. 
A. Aqua ;urnsteentje, waarmee de vloeistof verzadigd wordt met carbogeen. 
B. Stij lJuis ter ontluchting van het systeem. 
K. Kn.an waaraan met een perspex-aanzetstuk de uterus wordt bevestigd. 
T. Thermometer. 
E. Bad met doorstromingsvloeistof, waarin de uterus wordt ondergedompeld. 
W. Warm-waterbad. 

daardvloeistof die zo is samengesteld, dat ze wat de 
PH en anorganische bestanddelen betreft, zoveel mo
gelijk overeenkomt met de extracellulaire vloeistof 
(MEIJLER 1960). 

Ter voorkoming van afkoeling wordt de uterus on
dergedompeld in een bad van 37° C dat dezelfde door
stromingsvloeistof bevat. De canule waarvan de con
doom-afsluiting zich in het cavum uteri bevindt, wordt 

gevuld met 0,9 pct NaCI-oplossing, en wordt ontlucht. 
Vervolgens wordt er zoveel fysiologische zoutoplossing 
door deze cervixcanule in het condoomballonnetje ge
perst, tot daarin een druk heerst van ongeveer 20 mm 
kwik. Het condoomrubber is zodanig aangebracht, dat 
de mate waarin de spanning van het rubber bijdraagt 
tot het bereiken van deze druk, te verwaarlozen is. 

Hoewel onder deze omstandigheden de rubberballon 
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Fig. 2. Geëxtirpeerde uterus myomatosus. In het 
cavum uteri is contrastvloeistof gebracht. Voor

achterwaartse opname. 

het èavum uteri niet altijd geheel opvult, zoals blijkt 
uit de röntgenopnamen (fig. 2-5), beschouwen wij de 
drukveranderingen die in het ballonnetje gemeten kun
nen worden als een aanwijzing voor de mechanische 
activiteit van de uterus. 

Deze drukschommelingen kunnen met een "pressure 
tran,sducer" worden veranderd in een elektrisch sig
naal, dat versterkt wordt en dan via de gelijkstroom
ingang van een elektrocardiograaf kan worden gere
gistreerd (fig. 1). 

Tijdens de eerste waarnemingen was gebleken, dat 
de uteruscontracties gepaard gaan met een meer of 
minder sterke stijging van de doorstromingsdruk. Deze 
drukveranderingen worden eveneens geregistreerd. 
Hiertoe wordt de vloeistofkolom in de stijgbuis B (fig. 1) 
verbonden met een tweede drukregistratiesysteem en 
een tweede kanaal van de elektrocardiograaf (fig. 1). ' 
Dooreen "flow meter" in het aanvoersysteem op te ne
men; kan de doorstroming van de uterus worden ge
meten (niet op de figuur aangegeven). Via een stukje 
rubberslang dat zich vlak voor de ingang van de kraan 
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Fig. 3. Als fig. 2. Zijdelingse opname. 

K bevindt, kunnen pharmaca worden toegediend, zo
als Piton, of ocytocine (Pitocin). 

Resultaten. 

Tot nu toe zijn zes mensen-uteri volgens de beschre
ven methode gereanimeerd. In alle gevallen was het 
mogelijk, gedurende perioden variërend van 12 tot 
18 uur spontane uterusactiviteit te registreren. 

Het bleek ook mogelijk, de invloed van enkele phar
maca, zoals Piton en ocytocine op de mechanische ac
tiviteit van de intacte mensen-uterus te onderzoeken. 
De resultaten van een representatief experiment zijn 
weergegeven in figuur 6. Op deze figuur is de tijd-as 
verkort weergegeven en de figuur is derhalve getekend; 
tijdens de eerste proeven beschikten wij namelijk nog 
niet over registratie-apparatuur waarvan het registra
tiepapier langzaam genoeg liep. Zoals uit de figuur 
blijkt, duurt een spontane uteruscontractie ongeveer 



Fig. 4: Dez~lfdeui:erus; m;'ar thans is in het c~;~~ 
uteri een, met contrastvloeistof gevulde gummibal-

Ion gebracht. Voor-achterwaartse opname. 
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20 seconden en een door Piton veroorzaakte ongeveer 
1 1/ 2 minuut. Uit de figuur blijkt verder, dat onder deze 
omstandigheden de intra-uteriene druk tot omstreeks 
50 mm kwik kan stijgen. In deze figuur zijn de veran
deringen van de doorstromingsdruk onder invloed van 
de uteruscontracties nog niet weergegeven. In een vol
gende mededeling zal hierop worden teruggekomen. 

Beschouwingen. 

De beschreven methode maakt het mogelijk, de fy
siologie van de intacte mensen-uterus in vitro te bestu
deren, alsmede de op dit orgaan betrekking hebbende 
farmacologie. Enige kritische opmerkingen mogen ech
ter niet ontbreken. 

24 FEBRUARI 1962 NED. T. GENEESK. 106. I; 8 

Fig. 5. Als fig. 4, maar nu zijdelings opgenomen. 

1. Iedere uterus die voor dit doel ter beschikking 
komt, heeft pathologische afwijkingen. Bij de interpre
tatie van de verkregen krommen moet men hiermee 
rekening houden. Uit het feit echter dat er tot dusverre 
geen verschillen van betekenis zijn gevonden in het 
gedrag van uteri van voor en na de menopauze, even
min in dat van uteri met een corpus- of cervixcarci-

TIJD IN SECONDEN noom of met een fundusmyoom (zie 
20 40 60 20 ~~o~.o 60 20 40 60 20 40 60 20 40 60 20 40 60 20 40 fig. 2-5), menen wij, dat de bovenbe-
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patroon van de mensen-uterus weer
geven. 

2. Wij kunnen niet met zekerheid 
uitsluiten en achten het zelfs zeer goed 
mogelijk, dat de aanwezigheid van het 
rubberballonnetje in het cavum de ute
rus prikkelt en zo de oorzaak is van de 
waargenomen "spontane" contractie. 
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Fig. 6. Uterus van een 7o-jarige vrouw 5 uur na 
extirpatie. 

Desondanks menen wij echter, dat 
de op deze wijze doorstroomde mensen
uterus beter het gedrag van de uterus 
in vivo weergeeft dan strips spierweefsel 
dit doen. 

De tot nu toe verkregen gegevens 
rechtvaardigen nog geen conclusies om
trent de werkingswijze van de geïso
leerde uterus. Het doel van deze publi
katie is uit sluitend, deze 'methode te 
introduceren als een nieuwe mogelijk-
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heid om een beter inzicht te verwerven in de werking 
van de mensen-uterus. 

Gaarne brengen wij dank aan de heer C, M. VAN HUNNIK 
(Alo. Prof. Dr. B. G . ZIEDSES DES PLANTES) voor zijn waarde
volle hulp bij het vervaardigen van de bij dit artikel afge
beelde röntgenfoto's. 

SUDlInary: 

A methodfor studying the surviving isolated intact human utems. 
- Description of a method by which the activity of thc 
surviving hllman uterus derived from operations can be 
studied. 
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