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Hoofdstuk I

ALGEMENE INLEIDING

De kennis van de vloeistoffen van het labyrinth begint met de 
onderzoekingen van Gotugno, die, nu bijna 200 jaar geleden, in 1766, 
ontdekte dat het binnenoor vloeistof inplaats van lucht bevatte.

Hierdoor maakte hij een einde aan de eeuwenoude opvatting dat 
het geluid door de trillingen van een, door de stapes in beweging 
gebracht laagje lucht, aer ingenitus genoemd, naar de gehoorzenuw 
werd overgebracht. De functie van de aer ingenitus werd door die 
van de nieuw ontdekte vloeistof vervangen.

Een verdere vooruitgang omtrent de labyrinthvloeistoffen werd 
door Scarpa gemaakt. Deze ontdekte in 1789 dat het benig labyrinth 
niet slechts vloeistof bevatte, maar ook een ingewikkeld buizenstelsel, 
het vliezig labyrinth, dat zelf gevuld met vloeistof, op zijn beurt weer 
door vloeistof was omgeven.

Scarpa was dus de ontdekker van de twee in het labyrinth ge
scheiden vloeistoffen, die tegenwoordig de peri- en endolymphe 
worden genoemd.

CoRTi oppert dan in 1850 in zijn bekende verhandeling over het 
gehoororgaan zijn vermoeden, dat de stria vascularis met haar bij
zondere structuur de bron is van de endolymphe.

Na Gorti begint dan ook het eigenlijke onderzoek naar de secretie 
en resorptie van de vloeistoffen van het labyrinth. Niettegenstaande 
er over dit onderwerp tot in de laatste tijd talrijke onderzoekingen zijn 
verricht, is er over de physiologic van de labyrinthvloeistoffen weinig, 
over hun pathologie nog minder bekend.

Toch zijn voor de functie van de zintuigcellen van het labyrinth 
de drukverhoudingen in het gehele systeem en de chemische samen
stelling van de in het benige kapsel aanwezige vloeistoffen van het 
grootste belang.

Voor het orgaan van Gorti is dit belang wel bijzonder duidelijk. 
Het gehoororgaan is voor zijn voeding geheel afhankelijk van de 
endolymphe. Het is geheel en al omgeven door vloeistof. Zelfs zweven
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er in de endolymphe vrije zenuwvezels, die vanaf de buitenste haar
cellen rechtstreeks door de tunnel van Nuel door openingen in de 
lamina spiralis ossea naar het in de modiolus gelegen ganglion spirale

Bloedvaten bezit het orgaan van Corti niet, met uitzondering van 
een kleine eindarterie, die vanuit de lamina spiralis ossea aan de 
onderzijde van de basilairmembraan tot vlak onder het orgaan van 
Corti gaat. Wel is er een haarvatennet aan de buitenzijde van de 
ductus cochlearis. Deze haarvaten zijn afkomstig van de arterie in 
de wand van de scala vestibuli, een takje van de ramus cochlearis 
uit de arteria auditiva interna.

Het capillaire bloed verzamelt zich in een vene, die in de wand van 
de scala vestibuli loopt en die tenslotte in de vv. spirales uitmondt. 
Van de bovengenoemde arterie splitst zich een takje af, dat de stria 
vascularis van bloed voorziet. Vanuit dit haarvatennet zou een uit
wisseling van stofwisselingsproducten tussen bloed en endolymphe 
kunnen geschieden. Van de tijd van Corti af wordt er verondersteld, 
dat dit voornamelijk de functie van de stria vascularis zou zijn, maar, 
voorzover ons bekend is, is dit experimenteel niet bewezen.

Het is verleidelijk om voor de toevoer van de perilymphe de aqua- 
ductus cochleae aan te zien, een kanaaltje, waardoor de subarach- 
noïdale ruimte, anatomisch in verbinding staat met de scala tympani. 
Alhoewel de doorgankelijkheid van dit kanaal voor vloeistoffen is 
aangetoond, wijzen latere proeven erop, dat een directe afvloed van 
cerebrospinaalvocht naar de scalae van de cochleae onwaarschijn
lijk is.

De zintuigcellen van cristae en maculae zijn voor hun stofwisseling 
ruimschoots van bloedvaten voorzien. In het bindweefsel onder het 
zintuigepithelium van deze elementen is een uitgebreid haarvaten
net, afkomstig van takjes van de arteria auditiva interna.

Naast de voeding van de verschillende zintuigorganen heeft de 
endolymphe tot taak om de verschillende trillingen binnen de endo- 
lymphatisohe ruimte voort te geleiden of te dempen. Hiervoor moeten 
de druk en de samenstelling van de endolymphe constant zijn.

Om de drukverhoudingen in het labyrinth te regelen schijnt de 
saccus endolymphaticus van belang te zijn.

De verbinding van dit orgaan, gelegen tussen beide bladen van de 
dura mater met de ductus cochlearis door de ductus reuniens en met 
de sacculus en utriculus door de canalis endolymphaticus, lijkt daar
voor geschikt.
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Behalve de regeling van de drukverhoudingen in het labyrinth 
wordt aan de saccus endolymphaticus de eigenschap toegeschreven 
om de vloeistof uit de overige endolymphatische ruimten te resor- 
beren. De stofwisselingsproducten en de stoffen, die mogelijk schade
lijk op de zintuigcellen werken, zouden dan door het epithelium van 
de saccus, wiens omgevend bindweefsel rijkelijk van bloedvaatjes is 
voorzien, worden afgevoerd. Deze mening is vooral door de proeven 
van Guild naar voren gekomen en wordt tegenwoordig vrijwel al
gemeen aanvaard.

Toch zijn ook tegen deze opvatting bedenkingen gerezen. Bij 
het bestuderen van de literatuur blijken er over het ontstaan en de 
resorptie van de labyrinthvloeistoffen verschillende tegenstrijdige ge
gevens te bestaan. Vooral de proeven van Lindsay, waarbij lange tijd 
na afsluiting van de aquaductus cochleae en vernietiging van de 
saccus endolymphaticus geen histologische of anatomische verande
ringen werden gevonden, wijzen er op dat het labyrinth een zelf
standige positie heeft en, wat zijn vloeistofvoorziening betreft, onaf
hankelijk is van de drukverhoudingen in de subarachnoïdale ruimte. 
Uit deze proeven blijkt ook dat de saccus endolymphaticus niet on
misbaar is voor de resorptie van de vloeistoffen. Talrijk zijn nog de 
vragen over dit onderwerp, die om een oplossing vragen.

In dit proefschrift is getracht tot de kennis van de physiologic van 
het labyrinth een bijdrage te leveren, waarbij speciaal aandacht is 
gewijd aan de functie van de saccus endolymphaticus. In het tweede 
hoofdstuk wordt een globaal overzicht gegeven over de inzichten om
trent de herkomst van de vloeistoffen in het labyrinth, zoals deze in 
de literatuur zijn vastgelegd. Eenvoudigheidshalve wordt de peri- 
lymphe en, de endolymphe afzonderlijk behandeld.

In hoofdstuk III volgt een korte beschrijving van de embryologie 
en van de anatomie van de saccus endolymphaticus.

In hoofdstuk IV wordt een beschrijving gegeven van de eigen 
experimenten.

In hoofdstuk V volgt een discussie der resultaten, 
samenvatting der resultaten wordt gegeven.

waarna een
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Hoofdstuk II

Literatuur overzicht

PERILYMPHE

De perilymphatische ruimte is de ruimte tussen het vliezig en het 
benig labyrinth. Zij bevat weefsel van mesodermale oorsprong, waar
in zich grotere en kleinere holten bevinden, die gevuld zijn met 
vloeistof: de perilymphe.

Op vier plaatsen dringt de perilymphatische ruimte door tot in de 
benige kapsel en wel langs:

1. De aquaductus cochleae, die een verbinding vormt tussen de 
scala tympani en de subarachnoïdale ruimte (ontdekt door du 
Verney in 1684).

2. De fissula ante fenestram, een uitstulping van het vestibulum 
in de labyrinthkapsel vóór het ovale venster.

3. De fossnla post fenestram, een nitstulping van het vestibulum 
in de labyrinthkapsel achter het ovale venster.

4. De aquaductus vestibuli, waarin de perilymphatische ruimte 
slechts over een kleine lengte binnendringt.

De eerste onderzoekingen over de herkomst van de perilymphe 
gaan terug tot de helft van de vorige eeuw. Daarover is het kamp der 
onderzoekers verdeeld. De ene groep neemt aan, dat de perilymphe 
ontstaat uit het bloed van de vaten van de perilymphatische ruimte. 
(Fkey 1859, Hasse 1881, Eichler 1893). Een andere groep verklaart 
perilymphe en liquor cerebrospinalis identiek op grond van de com- 
niunicatie via de aquaductus cochleae. (Hyrtl 1860, Schwalbe 1869, 
Retzius 1881, Siebenmann 1905, Fi.eischmann 1918, Wittmaack 1919, 
Zange 1919, Karlefors 1924). Schwalbe, Retzius en Siebenmann 
hebben hun theorie kracht bijgezet door proeven op lijken. Zij spoten 
kleurstoffen in de ventrikels van lijken en vonden deze kleurstoffen 
terug in de perilymphatische ruimte, waar ze door de aquaductus 
cochleae ingekomen waren.

In 1923 heeft Chilow bij levende dieren kleurstoffen in de
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subarachnoïdale ruimte gespoten en vond ook de kleurstoffen terug 
in de aquaductus cochleae en de scala tympani.

Tot op heden zijn er aanhangers van beide theorieën te vinden.
Zo meent Gisselson (1949) dat perilymphe en liquor identiek zijn, 

terwijl de onderzoekingen van Quix en van Egmond (1932), Altmann 
en Waltner (1947), Aldred, Hallpike en Ledoux (1940) en Arnvig 
(1951) het onwaarschijnlijk maken dat een belangrijke hoeveelheid 
perilymphe stamt uit de liquor cerebrospinalis. Hierop wijst ook het 
feit dat in het embryo de perilymphatisohe holten al aanwezig zijn en 
met perilymphe gevuld, alvorens de aquaductus cochleae gevormd is.

Volgens Quix en van Egmond, Arnvig e.a. is er nog een andere weg 
van de subarachnoïdale ruimte naar de perilymphatisohe ruimte en 
wel door de porus acusticus internus, waarlangs liquor de perilymphe 
kan bereiken.

Onder bepaalde abnormale omstandigheden kunnen kleurstoffen 
of pus door de aquaductus chochleae gaan, in het bijzonder wanneer 
de druk in de subarachnoïdale ruimte verhoogd is. Bij de mens, even
als bij de cavia kan de aquaductus cochleae een belangrijke rol spelen 
bij de verspreiding van infecties vanuit de subarachnoïdale ruimte of 
vanuit het labyrinth. (Grünberg 1922 en Growe 1930).

Een verdere mogelijkheid is, dat de perilymphe zou ontstaan uit 
diffusie of filtratie uit de endolymphe (Wittmaack). De onderzoe
kingen van L. Ruedi, J. Lempert c.s. en Gath. Smith sluiten deze 
mogelijkheid vrijwel uit. We komen hierop terug bij onze bespreking 
van de endolymphe.

Quix en van Egmond hebben in 1932 een reeks experimenten 
beschreven, waarbij ze in het middenoor van caviae een oplossing 
spoten van cocaïne-ijzerzouten. Na kortere of langere tijd werden de 
dieren gedood, de koppen gefixeerd en ontkalkt in zoutzuur, waar
door een neerslag van Berlijns blauw ontstond overal waar dit zuur 
in contact kwam met ijzerzouten. Bij deze experimenten werd het 
labyrinth niet beschadigd en werden er geen abnormale drukver- 
houdingen geschapen. De zouten passeren de benige wand van het 
labyrinth door de haverse kanalen, die bij caviae in overvloed in de 
labyrinthkapsel aanwezig zijn en verschijnen dan in de scala tympani 
en vestibuli. Vandaar diffunderen zij door de membraan van Reissner 
en de basilairmembraan in de ductus cochlearis. Door het ligamen- 
tum spirale worden ze afgevoerd naar de venen van de modiolus. 
Blauw werd niet gevonden in het ganglion spirale, noch langs de
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zenuwvezels van het orgaan van Corti naar het ganglion toe. Ook 
Werd geen blauw gevonden in de saccus endolymphaticns en evenmin 
in de stria vascularis. Schrijvers concluderen dat van een echte stro- 
rning van vloeistoffen niet gesproken kan worden. De stria vascularis 
Wordt opgevat als een endolympbe producerend orgaan; vandaar 
dat er geen ijzerzonten in doordringen.

Door de haverse kanalen konden soms kleine hoeveelheden blauw 
doordringen tot in de subarachnoïdale ruimte. Vandaar drongen ze 
slechts over een geringe afstand de aquaductus cochleae binnen. Het 
natuurlijk stroomverval is niet groot genoeg om de weerstand van het 
bindweefsel binnen de aquaductus cochleae te overwinnen. Vanuit de 
subarachnoïdale ruimte drong het blauw wel door de porus acusticus, 
langs de zenuw naar binnen, een weg, die door Weed voor alle hersen- 
zenuwen is aangetoond.

Het voordeel van deze proeven is, dat het labyrinth niet gekwetst 
Wordt en de proeven physiologischer zijn dan de proefnemingen 
Waarbij het labyrinth wordt geopend.

Een nadeel is, dat de in het middenoor gebrachte oplossing hyper-
tonisch is.

Altmann en Waltner (1950) hebben eveneens gebruik gemaakt 
^'an de methode van Weed. Zij hebben een ijzerzoutoplossing van 
Verschillende sterkte in de subarachnoïdale ruimte van konijnen en 
apen gebracht. Bij katten hebben zij dezelfde oplossing rechtstreeks 
door het ronde venster in de scala tympani gespoten. De ijzerzonten 
Verspreiden zich bij de konijnen snel, over de scala tympani en 
vestibuli, omdat die een korte brede aquaductus cochleae hebben en 
bij apen wat langzamer en diffunderen dan naar de ductus cochlearis. 
Een ander deel der zouten gaat door de porus acusticus internus.

Bij de katten, die door het ronde venster zijn ingespoten heeft de 
verdeling van ijzerzonten juist in omgekeerde richting plaats en ver
schijnen de zouten in de subarachnoïdale ruimte via de modiolus en 
de aquaductus cochleae. Schrijvers beschouwen deze uitkomsten als 
een bewijs, dat er geen actieve stroming bestaat in één van beide 
richtingen en dat de verspreiding van de zouten veroorzaakt wordt 
door de steeds werkende physisch-chemische factoren. De ijzerzouten 
verspreiden zich tenslotte door het gehele labyrinth.

Klaarblijkelijk wordt de perilymphe in de perilymphatische ruimte 
zelf gemaakt, daar er geen stroming bestaat van de endolymphe of 
van de liquor cerebrospinalis naar de perilymphe toe.

Schrijvers menen dat er een geringe stroming is naar de saccus
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endolymphaticus, die ze als een resorptie orgaan van de endolymphe 
opvatten, maar waarvoor hun proeven het bewijs niet leveren.

Gisselson (1949) meent op grond van zijn experimenten dat liquor 
cerebrospinalis en perilymphe identiek zijn. Hij spoot fluorescine 
intraveneus in bij dieren en vond deze stof binnen enkele minuten 
terug in de liquor en in de endolymphe. In de perilymphe was de 
stof pas enkele uren later aan te tonen, behalve indien het ronde 
venster was opengemaakt. In dat geval stroomde de fluorescine snel 
langs de aquaductus cochleae naar de perilymphatische ruimte. 
Schrijver gelooft dat de perilymphe niet ontstaat uit de endolymphe 
of door filtratie uit de bloedvaten om de perilymphatische ruimte, 
maar uit de liquor. De conclusie uit deze proeven lijkt voorbarig. 
De permeabiliteit van de vaten van de stria vascularis voor fluorescine 
kan een geheel andere zijn dan van de vaten rondom de perilympha
tische ruimte. Door het openen van het ronde venster worden de 
drukverhoudingen binnen het labyrinth verstoord, waardoor iedere 
conclusie op losse schroeven komt te staan.

Het bezwaar van deze experimenten is, dat door het inspuiten van 
ijzerzouten in de subarachnoïdale ruimte een verhoogde druk ont
staat waardoor de aquaductus cochleae doorgankelijk wordt, wat 
onder physiologische omstandigheden niet het geval is.

Het openen van het ronde venster verandert de intralabyrinthaire 
drukverhoudingen, waardoor de ijzerzouten naar richtingen kun
nen gaan, die door de labyrinthvloeistoffen onder physiologische om
standigheden niet genomen worden.

Aldred, Hallpike en Ledoux: Bij katten kon endolymphe gewonnen 
worden in voldoende hoeveelheid om de osmotische druk te bepalen. 
De perilymphatische ruimte werd daartoe opengelegd door het ronde 
venster. De perilymphe werd afgezogen, waardoor de basilairmem- 
braan droog kwam te liggen. Door middel van endolymphe-pipetten 
werd dan door de basilairmembraan heen endolymphe gewonnen. 
Dit is volkomen gelukt bij 6 van de 30 proefdieren. De osmotische 
druk werd uitgedrukt in Nacl procent aequivalent (I gr. Nacl per 
100 gr. water). De gemiddelde waarden gevonden bij de 6 katten 
vergeleken met bloed, perilymphe en liquor van dezelfde dieren 
waren:

Bloed Cerebrosi^. vloeistof Perilymphe
0.994 1.017 1.046

Endolymphe
1.058

De schrijvers beschouwen de endo- en perilymphe als iso-osmotisch.

18



Het opmerkelijke verschil in osmotische druk tussen perilymphe en 
liquor bewijst, dat een eventuele stroming door de aquaductus 
cochleae slechts gering kan zijn.

Arnvig bevestigt de proeven van Altmann en Waltner. Hij spuit 
iu de subarachnoïdale ruimte van caviae Oost-Indische inkt en ziet 
een langzame verplaatsing van de O.I. inkt door de aquaductus 
cochleae en de porus acusticus intemus naar de periferie toe.

Ruedi heeft radioactief natrium subcutaan ingespoten bij caviae en 
daarna monsters getrokken uit de cerebrospinale vloeistof, bloed, 
lymphe en de peri- en, endolymphe. 37 minuten na de injectie kan hij 
radioactiviteit aantonen in alle vloeistoffen, daarna neemt hij met ge
regelde tussenpozen nieuwe monsters. In het begin is het radioactief 
Na. gehalte van de perilymphe aanzienlijk lager dan dat van de liquor. 
Daarna komt het gehalte zeer snel op hetzelfde peil en wel zo snel 
dat er geen sprake kan zijn van een diffusie van het bestraalde zout 
door de aquaductus cochleae (diffusiewet van Vick).

Langzamerhand worden alle verschillen in gehalte tussen liquor, 
lymphe en perilymphe genivelleerd tot het bloedniveau is bereikt.

Het doordringen van het zout in de vloeistoffen geschiedt door 
ultrafiltratie. De gehalte-verschillen in het begin zijn te wijten aan 
de verschillen in filtratiesnelheden op verschillende plaatsen.

Met het gehalte aan bestraald Na. in de endolymphe is het echter 
een geheel andere zaak. Het Na. gehalte is slechts een fractie van 
dat van de perilymphe. Hij concludeert hieruit, dat de endolymphe 
door secretie ontstaat en dat er een bloed-endolymphe barrière be
staat.

Endolyjnphe

Veel ingewikkelder liggen de zaken voor de endolymphe. Ook hier 
hebben we drie theoretische mogelijkheden van ontstaan:

1. Binnen het endolymphatische systeem zelf.
2. Door diffusie vanuit de perilymphe.
3. Vanuit de cerebrospinale vloeistof.
CoRTi heeft al verondersteld, dat de stria vascularis door hem ont

dekt, de bron is van de endolymphe. In latere jaren worden nog 
andere plaatsen gevonden, die voor secretie in aanmerking kunnen 
komen. Zo noemt Frey (1859) als mogelijke plaats van endolymphe- 
secretie de bloedvaten van sacculus en utriculus. Van belang voor ons 
is de theorie van Böttcher (1869) dat de saccus endolymphaticus de 
endolymphe produceert. Hij beschrijft het trosvormige uiterlijk van
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de saccus met een rijke bloedvaatvoorziening er omheen. Hij ver
gelijkt de saccus met de stria vascularis en stelt beide aansprakelijk 
voor de endolymphe productie.

Shambaugh (1909) noemt nog de sulcus spiralis externus als bron 
van endolymphe.

Het lijkt wel zeker dat de endolymphe in het endolymphatische 
systeem zelf wordt afgescheiden. Zoals door Cath. Smith e.a. is ge
vonden, bevat de endolymphe een 20 maal grotere concentratie aan 
Kalium dan de perilymphe en slechts een tiende gedeelte van de hoe
veelheid Natrium.

De samenstelling van de perilymphe verschilt niet veel van die van 
de lichaamsvloeistof. De electrolythenverhouding in de endolymphe 
wijst op een actieve celsecretie. Dat de stria vascularis zeker niet de 
enige bron is van de endolymphe mag blijken uit onze praeparaten 
van de Japanse dansmuis, afkomstig van de praeparaten van v. Hen
nep. Wij vinden daarbij een volledig gedegenereerde stria vascularis, 
met daarmede gelijke tred houdend, een degeneratie van het orgaan 
van CoRTi. De rest van het labyrinth ziet er histologisch normaal uit 
en is evenals de ductus cochlearis normaal gevuld met endolymphe. 
(fig. 1 en 2).

Ook uit talloze praeparaten van zieke labyrinthen blijkt, dat zeer 
wel willekeurige gedeelten van het labyrinth verwoest kunnen zijn 
door ontstekingen zonder dat de endolymphe productie voor de rest 
van het labyrinth verstoord schijnt. Het is dan ook het meest aan
nemelijk, dat er verschillende plaatsen binnen het endolymphatische 
systeem bestaan, die endolymphe produceren. Wittmaack en Mygind 
o.a. hebben in talloze geschriften op het bestaan van deze plaatsen 
gewezen, zoals de cellen van het randepitheel van de maculae en van 
de plana semilunata. Behalve een zekere productie van endolymphe 
heeft de stria vascularis ook betekenis voor de regeling van de 
druk binnen de endolymphatische ruimte en wel in het bijzonder in 
de ductus cochlearis. Seymour heeft de vaten van het ligamentum 
spirale zichtbaar gemaakt bij levende caviae. Adrenaline en nor
adrenaline in concentraties van 1 op 10.000 veroorzaken constrictie 
van de arteriolen, metarteriolen en praecapillaire sphincters. Een 
voortgezette sympatische prikkeling veroorzaakt een concaviteit van 
de membraan van Reissner en zal waarschijnlijk een gevolg zijn van 
een verminderde bloedtoevoer en daardoor van een verminderde 
endolymphe productie.

Toch blijven nog vele problemen bestaan. Uit de proeven van
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Altmann en Waltner en Quix en van Egmond blijkt dat de wand van 
het vliezig labyrinth de ijzerzouten gemakkelijk doorlaat. De osmoti
sche druk van endo- en perilymphe is gelijk. Toch is de permeabiliteit 
van de wand een zeer bijzondere, want bij de ziekte van Menière kan 
gedurende langere tijd een verhoogde druk bestaan in de endo- 
lymphatische ruimte en kan de membraan van Reissner bol staan 
zonder dat die druk blijkbaar voldoende is om endolymphe naar de 
perilymphatische ruimte te drukken.

Fig. 1.
Ductus cochlearis van een gezonde muis (van Lennep)

Stria vascularis, orgaan van Corti en ductus cochlearis zijn normaal. 
De membraan van Reissner staat in nonnale positie.

De eerste vertegenwoordiger van de theorie dat de endolymphe 
door diffusie uit de perilymphe zou ontstaan zijn is Gegenbauer 
(1892.) Van de latere noemen wij nog Meyer (1951). Deze laatste was 
het bij fenestratie-operaties opgevallen dat bij opening van het hori
zontale kanaal en na het weglopen van de perilymphe het vliezig laby
rinth in elkaar schrompelde en tegen de benige wand ging aanliggen. 
Vulde hij daarna het benig kanaal weer met Ringerse vloeistof dan 
herstelde zich het vliezig labyrinth meteen. Hieruit concludeerde
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Meyer dat de wand van het vliezig labyrinth geheel doorgankelijk is 
voor endolymphe en zoutoplossingen. Om dit nog verder na te gaan 
heeft hij bij levende eaviae een stukje van een der vliezige kanalen 
weggenomen. Bij het doorsnijden liep de endolymphe weg. De twee 
uiteinden heeft hij dichtgeknoopt met menselijk haar. Indien hij dit 
lege zakje in een Ringerse vloeistof legde, vulde het zakje zich prompt. 
Werd de vloeistof er omheen daarna weggezogen dan schrompelde 
het zakje weer in elkaar.

Fig. 2.

Ductus cochlearis van een drie weken oude dansmuis (van Lennep) 

Stria vascularis en orgaan van Corti zijn gedegenereerd.
De membraan van Reissner heeft zijn normale positie behouden.

Lempert c.s. heeft de experimenten op eaviae herhaald. Bij levende 
eaviae heeft hij rond een der vliezige half cirkelvormige kanalen op 
een afstand van enkele milimeters van elkaar twee ligaturen gelegd 
en het kanaal afgesnoerd. Het afgesnoerde gedeelte heeft hij ver
volgens eruitgeknipt en in een Ringerse vloeistof gelegd. Daarna 
werd de vloeistof weggezogen en kwam het zakje droog te liggen. 
Er gebeurde echter niets, het zakje bleef gevuld met de oor
spronkelijke endolymphe.
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Lempert kan dus de bevindingen van Meyer niet bevestigen en 
veronderstelt dat mogelijkerwijs de ligaturen van Meyer niet goed 
gesloten hebben. Het zou al op theoretische gronden moeilijk aan te 
nemen zijn dat de endolymphe zo weinig beschermd zou zijn voor 
invloeden vanuit de perilymphe.

Von Békésy heeft aangetoond dat de geringste bijmenging van peri
lymphe bij de endolymphe voldoende is om een microscopisch aan
toonbare degeneratie van de cellen van Corti te verkrijgen.

De opvatting, dat de endolymphe uit de liquor cerebrospinalis 
stamt, wordt tegenwoordig niet meer aangenomen. Fleischmann in 
1918 heeft dit nog verdedigd. Hij spuit caviae onderhuids in met 
trypaanblauw. In het labyrinth vindt hij dan geen blauw terug. Zou
den er plaatsen van secretie zijn, zo meent Fleischmann, dan zou hij 
toch op die plaatsen blauw hebben moeten aantreffen, zoals hij dit 
wel ziet in de plexus chorioïdeus. Een redenering die zeker niet op
gaat. Daarbij heeft hij de saccus endolymphaticus in zijn praeparaten 
niet gevonden waarschijnlijk omdat hij frontale coupes gemaakt heeft.

Resorptie van de endolymphe

Bestaan er nog vele vraagstukken over de aanmaak van de endo
lymphe, ook over de resorptie zijn de meningen nog verdeeld.

In 1927 door de onderzoekingen van Guild leek de vraag over de 
resorptie van de endolymphe opgelost.

Bij zijn proeven heeft hij gebruik gemaakt van een modificatie van 
de methode, waardoor de circulatie van de liquor cerebrospinalis be
paald is (Weed).

Een oplossing van kalium ferrocyanide en ijzerammoniumcitraat 
werd gebracht in de ductus cochlearis van levende caviae door kleine 
openingen in de buitenste wand van het gedeelte dat uiststeekt in 
het middenoor.

De dieren werden gedood met tussenpozen, die varieerden van 45 
minuten tot 44 uur. Door het gebruik van zuren in de fixatievloeistof, 
werden korrels Berlijns blauw geprecipiteerd in situ, afkomstig van 
de ingespoten vloeistof. De labyrinthen werden vervolgens op serie 
gesneden en de localisatie van de korrels onder de microscoop be
studeerd.

Het meest belangrijke feit is dat de korrels slechts teruggevonden 
werden in de wand van de saccus endolymphaticus proprius en in 
het lumen.
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Guild trekt daaruit de volgende conclusies. De door de stria vascu
laris gemaakte endolymphe stroomt naar het basale einde van de 
ductus cochlearis, door de ductus reüniens verder naar de sacculus en 
gaat vandaar via de ductus endolymphaticus naar de saccus endo- 
lymphaticus, om dan het vliezig labyrinth te verlaten dóór de wand 
van de saccus endolymphaticus naar de talloze kleine bloedvaten 
van dit gebied.

Hij concludeert hieruit dat de saccus endolymphaticus een uitge
sproken functie heeft en allerminst kan opgevat worden als een 
rudimentair orgaan.

De saccus is de voornaamste plaats, waar de endolymphe kan weg
stromen en is niet, zoals sommigen menen, de plaats van aanmaak van 
de endolymphe. Het wegvloeien van de endolymphe heeft niet plaats 
door openingen in de wand, maar gaat door de wand heen.

Doi kwam in 1938 tot dezelfde conclusie. Hij spoot in een van de 
halfcirkelvormige kanalen een kleurstof en kon ook alleen in de saccus 
de kleurstof terugvinden.

De proeven van Lindsay (1947) hebben bewezen dat de saccus 
endolymphaticus niet het enige resorptieorgaan van de endolymphe 
kan zijn en wellicht in het geheel niet. Hij heeft bij apen de saccus 
endolymphaticus weggenomen en de aquaductus cochleae dicht ge
maakt. Er gebeurde dan niets van de kant van het gehoor of het 
evenwichtsorgaan. De verwachte drukverhoging bleef uit. De mem
braan van Reissner behield haar normale positie.

Al eerder hebben proeven van Mac Nally (1926) soortgelijke be
vindingen opgeleverd. Hij vernietigde bij levende konijnen de saccus 
endolymphaticus en vermeldde dat de dieren geen reactie vertoonden 
van de kant van hun evenwichtsorgaan. Deze proeven hebben niet die 
aandacht gekregen, die ze verdienden en Guild vermeldt ze niet in 
zijn publicatie. Vermeldenswaard is nog dat deze laatste proeven ver
richt zijn te Utrecht in het laboratorium van Prof. Magnus.

De experimenten van Guild en Doi hebben het grote nadeel, dat 
op grove wijze het labyrinth beschadigd wordt. De intralabyrinthaire 
drukverhoudingen worden verstoord en de secretieprocessen zullen 
hierdoor veranderingen ondergaan. Door de verhoogde intralabyrin
thaire druk zullen oedemen ontstaan waardoor o.a. colloïdchemische 
veranderingen optreden.

Samenvattend kunnen we zeggen, dat er nog allerminst eenstemmig
heid heerst over de plaatsen van secretie en resorptie van de laby
rinth vloeistoffen en dat de oplossing van het complex van vraag
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stukken ook niet in korte tijd gevonden zal worden. In het algemeen 
Wordt aanvaard dat de perilymphe ontstaat door filtratie vanuit de 
bloedvaten van het perilymphatisohe weefsel en wordt geresorbeerd 
in het ligamentum spirale en door het perilymphatische weefsel om 
de kanalen. Mogelijk wordt een klein gedeelte van de perilymphe 
aangevuld vanuit de subarachnoïdale ruimte via de aquaductus 
cochleae en de meatus internus. Mocht dit laatse het geval zijn dan 
is een dergelijke stroming toch uiterst langzaam, zoals uit de proeven 
van Altmann en Waltner, Quix en van Egmond en Arnvig blijkt, 
hetgeen voor de hand ligt door het verschil in osmotische druk tussen 
liquor cerebrospinalis en perilymphe.

Secretie en resorptie van de endolymphe gebeuren op verschillende 
plaatsen in de endolymphatische ruimte.

De belangrijkheid van de stria vascularis als mogelijk secretie 
orgaan van de endolymphe is vooral door Wittmaack en Saxen naar 
voren gebracht.

Evenals Iwata, de Burlet en Shambaugh vindt Saxen nog andere 
plaatsen in het endolymphatische systeem, die eventueel voor 
secretie in aanmerking komen.

Zoals we boven al hebben opgemerkt is het twijfelachtig of de 
secretoire functie van de stria wel de belangrijkste is. Wanneer im
mers de stria vascularis gedegenereerd is, gaat ook het orgaan van 
CoRTi te gronde. Voor het intact houden van het zintuigorgaan is een 
normale stria vascularis noodzakelijk.

Alhoewel Guild’s oorspronkelijke opvatting, dat de saccus endo- 
lymphaticus de belangrijkste plaats van resorptie is voor de endo
lymphe, niet meer houdbaar is, wordt hij door vrijwel alle onder
zoekers nog beschouwd als een plaats van resorptie van de endo
lymphe. (Engström en Hjorth, Secretan, Andersen, Mygind, 
Arnvig enz.).

Toch moet de saccus nog wel een andere functie hebben dan alleen 
resorptie, die ook in andere, anatomisch minder gedifferentieerde 
plaatsen kan geschieden, De bijzondere embryologie en de bij
zondere anatomische bouw wijzen op een belangrijker taak van de 
saccus endolymphaticus dan de resorptie van de endolymphe alleen.
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Hoofdstuk III

EMBRYOLOGIE

Op de grens tussen het met- en myelencephalon ontstaat bij het 
menselijk embryo van 4,5 mm, aan weerszijden een verdikking van 
het ectoderm. De cellen van deze placoden vertonen veel mitoses 
en dringen door tot in het onderliggende mesoderm. Aan de buiten
kant ontstaat een groeve die steeds dieper wordt, terwijl de buitenste 
randen meer en meer naar elkaar toekomen. In een volgend stadium 
sluiten de randen zich en het dan ontstane labyrinthblaasje zakt nog 
verder weg in het omgevende mesenchym. Het blaasje bevat een 
heldere vloeistof; de endolymphe. Bloedvaten of andere mogelijke 
bronnen van endolymphe zijn in dit stadium nog niet aanwezig. Het 
ligt dan ook voor de hand als bron van endolymphe een actieve cel- 
secretie van de epitheelcellen van de wand aan te nemen.

Een solide steel blijft nog even de verbinding met het ectoderm 
bewaren. Bij embryos van 4 tot 5 mm. is deze verbinding verbroken, 
maar ligt het labyrinthblaasje nog dicht bij het ectoderm en zijn de 
resten van de verbinding, zowel aan de kant van het labyrinthblaasje 
als aan de kant van het ectoderm nog te zien.

Het blaasje gaat nu snel in de lengte groeien en er komt aan de 
ventrale zijde een insnoering; de eerste aanduiding van de latere 
ductus endolymphaticus. Bij een embryo van 12 mm. is de insnoe
ring verder gegaan en vertoont het distale einde een verwijding; de 
saccus endolymphaticus.

Door instulpingen ontstaan dan utriculus, sacculus en tw(!e verticale 
kanalen.

Behalve op plaatsen waar de verdere groei geschiedt en op plekken 
waar de zenuwen en bloedvaten zullen binnentreden wordt het 
blaasje ingekapseld door een verdichting van bet mesenchym er
om heen. In de buitenste rand van de verdichting ontstaat het em
bryonale kraakbeen, dat later de benige labyrinthkapsel zal worden. 
Uit het mesenchym ontwikkelt zich langzamerhand de perilympha- 
tische ruimte. De spleten en holten ontstaan tussen het stadium van 
30 en 50 mm..
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De aquaductus cochleae ontwikkelt zich pas later.
De ductus endolymphaticus is het eerste onderdeel dat we zien 

ontstaan. Het epitheel van de mediale wand is sterk verdikt en ver
toont gelijkenis met het epitheel van de nabij gelegen plexus chorioï- 
deus. (fig. 3 en 4).
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Fig. 3.

Het labyrinth van een menselifk embryo van 22 mm.
De ductus endolymphaticus is in de lengte uitgegroeid.

De saccus endolymphaticus is omgeven met bloedvaten en ligt tegen de 
sinus lateralis aan.

De perilymphatische ruimte is nog niet gevormd.

Bij het 10 weken oude embryo is de vorm van het labyrinth in 
principe zoals bij volwassenen. De saccus endolymphaticus is nu 
reeds met talrijke capillairen omgeven. In het lumen bevinden zich 
vrije cellen.

Bij de verdere ontwikkeling groeit de ductus endolymphaticus flink 
in de lengte en wordt daardoor relatief smaller. Het distale einde van 
de saccus komt bij en later in de dura te liggen en wordt dan met de 
dura mee naar beneden genomen bij de verdere groei, zodat de aan
vankelijk rechte ductus endolymphaticus omgebogen wordt.
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Fig. 4.

Saccus endolymphaficus van een menselijk embryo van 22 mm. (detail van fig. 3). 
In het lumen zijn vrije cellen te zien. De wand vertoont plooien.

De groei van het vliezig labyrinth is op de helft van het foetale 
leven voltooid.

Samenvattend:
1. Direct na de afsnoering van het labyrinthblaasje is dit gevuld met 

endolymphe.
2. De spleten en holten in de perilymphatische ruimte ontwikkelen 

zich in het stadium tussen de 30 en 50 mm.
3. Eerst op een lengte van 50 mm. is een begin te zien van de vorming 

van de aquaductus cochleae vanuit de subarachnoïdale ruimte. 
De scala tympani, vestibuli en het vestibulum zijn dan al aan
wezig en met perilymphe gevuld.

4. De ductus endolymphaticus onderscheidt zich het eerst als af
zonderlijk deel van het labyrinth.

5. Het epitheel van de wand van de saccus endolymphaticus vertoont 
in een vroeg stadium een merkwaardige gedifferentieerdheid en 
de sterke bloedvaatvoorziening is opvallend.
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6. Als enig deel van de endolymphatische ruimte bevat de saccus 
endolymphaticus vanaf zijn ontstaan reeds vrije cellen.

Anatomie

Wij onderscheiden aan de ductus endolymphaticus drie delen;
a. De sinus endolymphaticus.
b. De isthmus endolymphaticus.
c. De saccus endolymphaticus.
Deze laatste is te onderscheiden in een pars rugosa, in een saccus 

proprius (pars intermedia) en een in de dura eindigend laatste ge
deelte. (fig. 5).
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Uit het samengaan van de ductus utricularis en de ductus saccularis 
ontstaat de sinus endolymphaticus. In de verscheidene praeparaten 
is het verloop van de beide ductus nog al verschillend. Tussen de 
sinus endolymphaticus en de utriculus bevindt zich een uitstulping, 
de z.g. klep van Bast. Deze klep zou, volgens de opvattingen van
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Bast, in staat zijn bij verhoogde druk in de utriculus deze af te 
sluiten.

Volgens Secketan is de z.g. klep van Bast stijf en onbewegelijk en 
is juist de wand er tegenover plooibaar en in staat de utriculus af te 
sluiten, (fig. 6).

Fig. 6.

Naargelang de stand van deze plooi komen we nu tot de ver
schillende varianten van het verloop van de ductus saccularis en 
utricularis, zoals beschreven door Spalteholz, Gegenbauer, Bast en 
Alexander, (fig. 7).

Het epitheel van de sinus endolymphaticus is een eenlagig cubisch 
epitheel, dat hetzelfde is als dat van de sacculus. De sinus endo
lymphaticus wordt nog omgeven door perilymphatisch weefsel. Zodra 
de ductus endolvmphaticus het benige kanaal (de aquaductus vesti- 
buli) binnentreedt wordt de ductus endolymphaticus nauwer 
(isthmus). Het epitheel verandert ineens van aspect. De cellen worden 
hoger en breder. De wand begint plooien te vertonen. Het periost 
van de aquaductus vestibuli ligt onmiddellijk tegen het epitheel aan 
en hier eindigt de perilymphatische ruimte. Binnen de aquaductus 
vestibuli gaat de isthmus over in een uitgezet deel: de saccus endo
lymphaticus. Het epitheel van de saccus vertoont plooien en uitstul
pingen van protoplasma in het omgevende, rijk met bloedvaatvoor- 
ziene, perisacculaire weefsel. Het is vaak moeilijk om de uitstul
pingen van de omgeving te kunnen onderscheiden, zo intiem is het 
contact tussen beide weefsels. In het epitheel en in het omgevende 
bindweefsel treft men cellen aan met fagocyterende werking, die
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door de epitheelwand heen in het lumen van de saccus terecht kunnen 
komen. (fig. 8 en 9).

Twee soorten plooien zijn te onderscheiden: kleine plooien die 
niet gevasculariseerd zijn en grotere, die sterk gevasculariseerd zijn. 
Het maakt soms de indruk, dat de plooien een meerlagig epitheel 
hebben, dat is echter gezichtsbedrog. Er bestaat ook geen basaal 
membraan.

Arnvig heeft een methode aangegeven voor het zichtbaar maken 
van lymphvaten en gewezen op de rijkdom ervan rond de saccus, 
zoals die nergens anders in het labyrinth voorkomt.
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De arteriele bloedvaatvoorziening van het perisacculaire weefsel 
geschiedt door de arteria meningea posterior. Het bloed uit de venen 
vloeit af naar de nabij gelegen sinus lateralis.

Fig. 8.
Saccus endolymphaticus van een cavia, die 14 maal onderhuids is ingespoten 

met een oplossing van trypaanblauw.
Het lumen is gevuld met vele cellen.

Het epithelium heeft fijne uitlopers in het perisacculaire weefsel.

Soms zien we dat de plooien blijven bestaan tot in het distale einde 
van de ductus endolymphaticus onder de dura mater, maar meestal 
verdwijnen zij na uittreding uit de benige aquaductus vestibuli. De 
saccus endolymphaticus eindigt tenslotte blind. Het epitheel in dit 
laatste stuk is lager. Een lumen is er soms met moeite in te onder
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scheiden, De lengte van dit laatste gedeelte kan bij de mens wel 
5 mm. bedragen.

Het perisacculaire weefsel om de pars rugosa is zeer nauw ver
weven met de protoplasma uitlopers van de cellen van het epitheel 
en zeer rijk voorzien van bloed- en lymph vaten. Naarmate de saccus 
endolymphaticus meer plooien heeft, is het perisacculaire weefsel ook 
dikker. Het weefsel is rijk aan pigment, dat we ook aantreffen in de 
stria vascularis en de modiolus. Het is reeds zichtbaar in het onge
kleurde praeparaat. Meestal liggen deze pigmentkorrels intracellulair.

Fig. 9.

Saccus endolymphaticus van een cavia, 14 maal ingespoten 
met een oplossing van trypaanblauw.

De epitheelwand is sterk geplooid. Het perisacculaire weefsel 
is rijk voorzien van bloedvaten.

In het lumen van de ductus endolymphaticus en in het bijzonder 
in het lumen van de pars rugosa vinden we een homogene massa, een 
praecipitaat, soms met een kristallijnen structuur, die het lumen ge
deeltelijk opvult. Daarnaast treffen we in het lumen steeds vrije cellen 
aan met sterk wisselende vormen. De ene maal zijn die cellen klein
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lijken op die van het omringende epitheel, een andermaal hebben 
ze grote vacuolen en lijken het wel zegelring cellen, (fg. 10).

Naast de vacuolen vinden we in de cellen insluitsels, die zich rose 
kleuren met haematoxilline eosine en zwart met giesson. Deze in
sluitsels kleuren zich hetzelfde als het praecipitaat in het lumen van 
de saccus. Naarmate zich de insluitsels donkerder kleuren, is ook het 
praecipitaat donkerder.

#

§

Fig. 10.
Verschillende vormen van cellen in het lumen van een 

saccus endolymphaticus van een cavia.

De vrije cellen kunnen lange protoplasma uitlopers vertonen en 
verschillende kernen bevatten. Zij fagocyteren het aanwezige pig
ment, hetzelfde pigment dat ook in het perisacculaire weefsel voor
komt.

Post mortem kunnen deze cellen niet ontstaan zijn:
1) Ze worden steeds in de pars rugosa van het labyrinth aange

troffen, ze ontbreken nooit.
2) De cellen worden nooit elders in het labyrinth gezien.
3) De cellen hebben een sterk fagocyterende werking voor vreem-
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de stoffen, die tijdens het leven in de saccus belanden, zoals 
uit onze proeven zal worden aangetoond.

Guild, die vooral de aandacht op deze cellen gevestigd heeft, be
schouwt ze als afkomstig van het epitheel van de saccus wand.

Secketan vindt in het saccus epitheel en het omringende weefsel 
cellen met vacuolen en een fagocyterende werking, die zich door het 
epitheel heen een weg weten te banen naar het lumen van de saccus.

Seymour wijst op twee types van papillen in de saccus wand. Het 
ene type wel en het andere niet gevasculariseerd. Aan de top van de 
gevasculariseerde papillen worden regelmatig cellen losgelaten, die 
in het lumen terecht komen en vroeg of laat barsten en hun inhoud 
in het lumen uitstorten.

Aan de top van de niet gevasculariseerde papillen zijn groepjes van 
cellen die dikker en dikker worden en dan barsten.

Zoals wij later zullen beschrijven zien wij ook bij onze proeven dat 
cellen en groepen van cellen loslaten van de epitheelwand, waarvan 
er verschillende barsten en ook dat cellen vanuit de periferie langs 
de epitheel cellen in het lumen terecht komen. Seymour beschouwt 
de inhoud van de opengebarsten cellen als een bron van endolymphe.
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Hoofdstuk IV 

EIGEN EXPERIMENTEN

In het algemeen zijn zeer vele onderzoekmethoden gevolgd voor 
het bestuderen van de vloeistoffen in het labyrinth.

De eerste onderzoekingen beperkten zich tot een bestudering van 
de anatomie en histologie.

Schwalbe heeft in 1869 het eerst kleurstoffen toegepast bij het 
onderzoek. Hij spoot deze in de ventrikels bij lijken en kon daarna 
histologisch vaststellen dat de kleurstoffen door de aquaductus 
cochleae in de scalae van de cochlea terecht kwamen.

Toen de vitale kleurstoffen voornamelijk door het baanbrekende 
werk van Ehrlich in zwang kwamen, heeft men deze bij levende 
dieren ingespoten.

Zo zijn dieren subcutaan, intraveneus, intraperitoneaal, intraven- 
trikulair en intralabyrinthair ingespoten met verschillende vitale 
kleurstoffen. Het lot van de kleurstoffen werd histologisch nagegaan 
en op grond van hun verspreiding geconcludeerd tot bepaalde 
stromingen van labyrinthvloeistoffen en daaruit weer tot plaatsen 
van secretie en resorptie. In navolging van Weed zijn ook ijzerzouten 
ingespoten, die kunnen neerslaan, indien de koppen van de proef
dieren gefixeerd worden met zoutzuur.

In de jongste tijd zijn dieren ingespoten met radioactief Na. en 
heeft men door middel van Geigertellers na kortere of langere tijd het 
gehalte aan bestraald Na. in de endo- of perilymphe kunnen be
palen.

De laatste jaren zijn ook vorderingen gemaakt met het onderzoek 
naar de chemische samenstelling van de labyrinthliquor en het be
palen van de osmotische druk.

Aan de verschillende methoden van onderzoek zijn ook vele na
delen verbonden. De vitale kleurstoffen die subcutaan of intraperito
neaal worden ingespoten, worden voor een groot gedeelte opgenomen 
door histiocyten en door het lichaam verspreid, als zodanig zijn 
ze onder de microscoop te herkennen. Deze deeltjes zijn echter te 
groot om membranen te passeren.
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Indien men intralabyrinthair inspuit verandert men op grove wijze 
de subtiele intralabyrinthaire drukverhoudingen.

Inspuitingen in de cerebrospinale ruimte geven zulke drukverho- 
gingen in de schedel dat daardoor de verspreiding van kleurstoffen 
onphysiologisch beïnvloed wordt.

De cocaine-ijzerzouten zijn hypertonisch en toxisch.
Daar komt nog bij dat het onderzoek bemoeilijkt wordt door de 

ligging van het labyrinth binnen het rotsbeen, waardoor ontkalking 
noodzakelijk is voor histologisch onderzoek. Om een overzicht te 
verkrijgen dient men de uitslag van de verschillende methoden met 
elkaar in verband te brengen.

Bij onze experimenten, die geleid hebben tot een nadere analyse 
van de functie van de saccus endolymphaticus, hebben we de proef
dieren (caviae) ingespoten met een sterk verdunde oplossing van 
trypaanblauw, zoals ook Andersen en Enström vóór ons gedaan 
hebben.

Na een subcutane injectie van trypaanblauw wordt het trypaan in 
de weefselspleten gezogen en maken zich histiocyten van een deel 
meester. De blauw gekleurde histiocyten verplaatsen zich nu op 
geheel natuurlijke wijze door de weefselspleten en lymphbanen van 
het gehele lichaam. Dit is de meest natuurlijke methode om de weg 
van de lichaamsvloeistoffen te volgen. Het labyrinth wordt niet be
schadigd, de hersendruk wordt niet verhoogd. Hypertonische op
lossingen worden niet gebruikt.

De blauwe histiocyten zijn later gemakkelijk microscopisch terug 
te vinden. In dit geval is de fagocyterende werking van de histio
cyten een voordeel, omdat het voor ons belangrijk is te weten in 
hoeverre vreemde lichamen buiten het labyrinth gehouden worden.

Een nadeel is dat de grote partikels de membranen niet kunnen 
passeren, hetgeen juist belangrijk moet zijn bij de bestudering van de 
circulatie van de labyrinthvloeistoffen. Daar staat tegenover dat het 
doordringen van gekleurde vloeistoffen door membranen in het ge
heel niet wil zeggen dat deze membranen nu ook voor andere op
lossingen doorgankelijk zijn. We kunnen dus nu ook niet in de fout 
vervallen om labyrinthvloeistofstromingen als vaststaand aan te 
nemen op grond van het doordringen van kleurstofoplossingen.

Bij onze proeven is gebleken dat het voor de verdeling van trypaan 
door het lichaam van geen belang is of men trypaanblauw intra
veneus, intraperitoneaal of subcutaan inspuit. Het trypaan verdwijnt

38



uit de bloedbaan, wordt voor een gedeelte overmeesterd door histio- 
cyten en dan verder door het lichaam versleept.

In onze praeparaten treffen we nimmer trypaan aan in de bloed
baan. Een grote hoeveelheid trypaan wordt via de urine en faeces 
uitgescheiden. Staakt men de inspuitingen gedurende langere tijd, dan 
zien we de oorspronkelijke blauwe verkleuring van de slijmvliezen 
en de huid afnemen, maar ook na maandenlang wachten zien we nog 
blauwe histiocyten in het reticulo endotheliale stelsel, in de saccus 
endolymphaticus en in de plexus chorioïdeus.

Als vloeistof zien we het trypaan bijna nooit terug onder de 
microscoop; waarschijnlijk omdat de verdunning zo groot wordt, dat 
het blauw voor ons niet meer waarneembaar is.
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Eerste groep van experimenten

Door onze experimenten met het trypaan zijn we op het spoor ge
komen van het merkwaardige karakter van de saccus endolymphati- 
cus. De affiniteit voor trypaan van het epitheel van de saccus en de 
cellen van het lumen van de saccus is zo groot en zo constant, dat 
dit ons tot nadere bestudering van de functie van de saccus endo- 
lymphaticus gebracht heeft.

Onze eerste groep van experimenten bestaat uit 27 caviae, die wij 
subcutaan hebben ingespoten met een halfprocentige oplossing van 
trypaan (10 cc. per kilogr. lichaamsgewicht).

6 caviae hebben we eenmaal ingespoten.
2 tweemaal.
2 driemaal.
3 viermaal.
1 achtmaal en de andere een stijgend aantal malen tot 44 maal toe.
5 caviae zijn spontaan doodgegaan. Eén na 4 inspuitingen, één 

na 8, één na 12, één na 41 en één na 43 inspuitingen. De andere 
dieren zijn gedood met aether op 3 na, die intravitaal gefixeerd zijn. 
Histologisch bleek er geen verschil te bestaan tussen de dieren, die 
na de dood of intravitaal gefixeerd werden.

De meeste dieren hebben we gedood onmiddellijk na de laatste 
inspuiting. Bij anderen hebben we resp. 24, 48, 72 uur gewacht, bij 
nog 4 hebben we twee maanden gewacht na de laatste inspuiting, 
voordat we de dieren gedood hebben. Door de subcutane inspui
tingen met trypaan hebben we getracht het doordringen van trypaan 
in het labyrinth te bestuderen. Het trypaan is een vitale kleurstof, 
met een moleculair gewicht van 960. Het is voor caviae matig toxisch. 
De dieren werden driemaal per week ingespoten. Reeds na enkele 
inspuitingen zien we de slijmvliezen en later ook de huid blauw wor
den. Het gehoor blijft tot het laatste toe behouden.

Slechts bij die dieren, die een middenoorontsteking of labyrinthitis 
hadden, bleek het gehoor verminderd. Middenoorontstekingen komen 
bij deze laboratoriumdieren veel voor, ook als ze aan geen enkele 
kunstbewerking worden blootgesteld. We hebben niet de indruk dat
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de frequentie van deze oorontstekingen toeneemt na het inspuiten met 
trypaan.

Ook het evenwichtsorgaan wordt niet in het minst aangetast. De 
kop- en romphouding blijft normaal en ook het lopen vertoont geen 
afwijking. De dieren die spontaan zijn doodgegaan hadden hersen- 
abcessen, tengevolge van een voortgeschreden middenoorontsteking.

Techniek

Onmiddellijk na de dood wordt het dier gedecapiteerd, de bullae 
geopend en de kop gelegd in een oplossing van trichloorazijnzuur en 
formol. Een ander zuur kan niet gebruikt worden, omdat daarin het 
trypaan oplost. Vervolgens komt het praeparaat in absolute alcohol 
met aether, daarna wordt het ingesloten in celloïdine en nagehard met 
alcohol 70%. Het praeparaat wordt gesneden in coupes van gemid
deld 20 mu. van boven naar beneden in het horizontale vlak. De 
coupes worden gekleurd met azocarmijn.

Fig. 11.

Histiocyten, met opgenomen blauw, in de annulus tympanicus.
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Histologie
Het trypaanblauw wordt voor een zeker gedeelte, nadat het is in

gespoten, opgenomen door histiocyten en verspreidt zich door de 
weefselspleten met de lymphe mee door het gehele lichaam. Bij die 
dieren die gemiddeld vaker dan 4 maal zijn ingespoten kunnen we de 
blauwe korrels door het lichaam volgen. Ze dwarrelen door alle 
weefsels heen, hehhen te worstelen met stroomversnellingen en ver
nauwingen en gehoorzamen nog aan tal van hiochemische wetten. 
Vanuit het bindweefsel van de spieren en het vetweefsel dringen de 
blauwe korrels door de haverse kanalen langs de bloedvaten de 
labyrinthkapsel binnen, (fig. 11).

Eenmaal in de labyrinthkapsel gearriveerd, dringen de blauwe 
korrels nooit door tot in de scala tympani, scala vestibuli of ductus 
cochlearis.

Hier valt het grote verschil in gedrag op met de ijzerzouten in de 
experimenten van Quix en van Egmond. De ijzerzouten dringen van
uit het middenoor door de beenkapsel door tot in de scala tympani 
en vestibuli en vandaar door de membraan van Reissner en de mem- 
brana basilaris tot in de ductus cochlearis. (fig. 12).

Fig. 12.
Ijzerzouten door het trommelvlies heen in het middenoor 

van een cavia gebracht.
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Het zou mogelijk kunnen zijn dat de opgeloste en niet door histio- 
cyten opgenomen trypaan de endolymphatische ruimte binnen 
komt. De verdunning zou zo groot kunnen zijn dat het blauw onder 
de microscoop niet te herkennen is. Toch is deze mogelijkheid niet 
waarschijnlijk. Immers zouden we dan toch wel een opeenhoping 
van blauw moeten zien op die plaatsen, waar secretie of resorptie van 
endolymphe plaats vindt, b.v. in de stria vascularis, maar nooit 
treffen we ook maar een spoortje blauw aan behalve in de ductus 
endolymphaticus (zie groep experimenten no 3).

Fig. 13.
Labyrinth van een cavia, 10 maal ingespoten met een trypaanoplossing. 

Blauwe korrels te volgen langs de nervus octavus en nervus ampullaris. 
De liistiocyten hebben de modiolus bereikt vanuit de haverse kanalen.

Merkwaardig is dat in de stria vascularis nooit kleurstoffen wor
den aangetroffen, hoe de experimenten ook worden ingericht. (Guild, 
Quix en van Egmond, etc.).

Vele blauwe cellen vinden we verder tussen de labyrinthkapsel en 
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het periost, ook in de schedelholte ter hoogte van het indringen van 
de nervus acusticus en de opening van de aquaductus cochleae. De 
blauwe korrels gaan langs de zenuw mee in de richting van de modio
lus. Ook de haverse kanalen in de omgeving voeren van af de laby- 
rinthkapsel trypaankorrels naar de modiolus.

Slechts in een enkel praeparaat zien we ook een gering aantal 
blauwe histiocyten verzeild raken in de opening van de aquaductus 
cochleae.

In de modiolus vinden we op verschillende plaatsen in de lymph-

Fig. 14.

Labyrinth van een cavia, 12 maal subcutaan ingespoten 
met een oplossing van trypaanblauw.

De blauwe korrels dringen niet door in de aquaductus cochleae, (x) 
wel in het dichtbijgelegene, veel smallere haverse kanaal, (xx)
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spleten blauwe cellen evenals langs de vertakkingen van de nervus 
vestibularis en langs de nervus facialis, (fig. 13).

Een mooi voorbeeld van het feit dat onder normale omstandig
heden histiocythen vanuit de subarachnoïdale ruimte niet door de 
aquaductus cochleae gaan zien we geïllustreerd in fig. 14, 15 en 16.

Fig. 15.
Detail van figuur 14.

Een havers kanaal mondt vlak bij de ingang van de aquaductus 
cochleae uit. Geen enkele histiocyt, die in overvloed in de omgeving 
aanwezig zijn, neemt zijn weg door de aquaductus, maar zoekt de 
schijnbaar moeilijke weg van het smallere haverse kanaal om naar 
de spil te gaan.
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In de endolymphatische ruimte verschijnt alleen blauw in de 
ductus en saccus endolymphaticus en dan vnl. in de pars rugosa. Er 
is een grote opeenhoping van blauwe cellen in het perisacculaire 
weefsel. In vele haverse kanalen van de omgeving zijn blauwe korrels 
te zien. Men krijgt de indruk dat deze van de periferie uit naar de 
saccus gaan. Alle epitheelcellen van de saccus hebben blauw op
genomen en tussen de cellen door geraken er histiocyten in het 
lumen (fig. 17 en 18).

De meeste cellen in het lumen hebben ook blauw opgenomen en 
het kristallijnen praecipiaat is blauw gekleurd.

Fig. 16.

Dezelfde cavia van figuur 14, enige coupes verder.
Het haverse kanaal met blauwe histiocyten heeft bijna de spil bereikt, (x)
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Bij de caviae TIO, T15, T17 resp. 12, 41 en 44 maal ingespoten 
dringt het blauw, als vloeistof door tot op de macula sacculi. (fig. 19). 
Bij cavia T6, driemaal ingespoten, vinden we merkwaardigerwijs 
alleen blauwe vloeistof in de ductus endolymphaticus en de saccus 
is vrij van blauw. Dit is het enige geval waarin geen blauw in de 
saccus, maar alleen in de ductus gevonden werd. (fig. 20).

Fig. 17.

Saccus endolymphaticus van een cavia, 13 maal ingespoten met trypaanblauw. 
Alle cellen van het epitlieel en het lumen zijn blauw gekleurd.

Het perisacculaire weefsel zit vol met blauwe histiocyten, 
evenals de aanvoerende haverse kanalen.

Bij twee dieren die eenmaal zijn ingespoten en na enige uren ge
dood, treffen we geen blauw aan in of in de omgeving van het 
labyrinth, (caviae Tl en T2).

De caviae T20 en T21 zijn eenmaal ingespoten, maar we hebben 
48 resp. 72 uur gewacht, alvorens de dieren te doden. We vinden 
geen histiocyten in de omgeving van het labyrinth. Het perisaccu
laire weefsel en de wand van de saccus vertonen geen blauw. Wel is 
een gedeelte van het praeeipitaat evenals enkele cellen in het lumen 
blauw gekleurd. Hier is blijkbaar de trypaan in opgeloste toestand
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door de wand gegaan en in het lumen door de cellen opgevangen. 
De saccus heeft een zeer grote affiniteit voor het trypaan. De con
centratie van het trypaan wordt in de saccus zo groot dat het blauw 
Onder de microscoop weer te vinden is.

Zijn de dieren 4 of meermalen ingespoten dan komen de blauwe 
histiocyten in het perisacculaire weefsel, worden de epitheelcellen 
blauw gekleurd en in grote getale naar het lumen afgestoten. Hoe 
vaker de dieren zijn ingespoten, hoe meer het lumen van de saccus

!Si

f:*'

fc..

'I n 'f “
• . ‘

i^êi *'

Fig. 18.

Saccus endolymphaticus van een cavia, 21 maal subcutaan ingespoten 
met een oplossing van trypaanhlauw.

Histiocyten dringen door de wand naar binnen.
Het epitheel vertoont fijne uitlopers in het perisacculaire weefsel. 
De witte bolletjes zouden volgens Seymoub afscheidingsproducten 

van het epitheel zijn (endolymphe).
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met cellen gevuld is. Naar mate de invasie van trypaan groter 
wordt, moet de saccus zich meer inspannen om alle blauw te resor- 
beren en vast te houden.

Ook de plexus chorioïdeus heeft een grote affiniteit voor de blauwe 
histiocythen. Ze kan vol zitten met blauwe korrels, die veel kleiner 
zijn dan de blauwe cellen in de saccus. (fig. 22).

In onze praeparaten kunnen we twee manieren onderscheiden 
waarlangs het blauw in de saccus komt.

1. Vanuit het perisacculaire weefsel langs de epitheelcellen van 
de wand.

2. Aan de top van de plooien van de saccuswand en voornamelijk 
bij die plooien, die gevasculariseerd zijn, laten epitheelcellen in 
groepjes of afzonderlijk van de wand los. (fig. 23).
Soms hangen de cellen nog juist aan de wand vast en kunnen 
opzwellen. Een aantal losgelaten cellen barst en stort de inhoud 
uit in de saccus. Bevatten de cellen blauw dan treedt het 
blauw naar buiten.

Fig. 19.

7'rypaanblauw, als vloeistof door gedrongen tot op de macula sacculi. 
Het blauw is in de opeenvolgende coupes te volgen 

van de saccus tot in de sacculus.
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Bij twee caviae, die spontaan zijn doodgegaan, mede tengevolge 
van een middenoorontsteking met een heftige labyrinthitis, vinden 
wij een vrijwel verwoest binnenoor. De pus die zich in het midden- 
oor, binnenoor en zakjes bevindt, zit stampvol blauwe histiocyten 
en leucocyten. De saccus endolymphaticus is niet aangetast door de 
ontsteking en vertoont eenzelfde beeld als bij de andere zo juist be
schreven caviae. De hoeveelheid kristallijn neerslag in de saccus is 
echter groot.

Hieruit kunnen we drie gevolgtrekkingen maken.

1. Indien de saccus endolymphaticus het resorptie orgaan bij uit
stek zou zijn voor de endolymphe dan zou men bij een geheel

Fig. 20.

Trypaanhlmiw aU vloeistof doorgedrongen tot in de ductus endolymphaticus.
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ontstoken labyrinth ook een resorptie van pus in de saccus 
mogen verwachten.

2. De saccus endolymphaticus heeft een eigen endolymphe pro
ductie, want de saccus is normaal gevuld en vertoont geen enkel 
ontstekingsverschijnsel.

3. Er kan hoogstens sprake zijn van een endolymphe beweging 
van de saccus in de richting van de sacculus en niet omgekeerd.

Fig. 21.

Opeenhoping van ijzerzouten onder de macula sacculi en om de nervus acusticus 
bij een cavia, waarbij door het trommelvlies heen ijzerzouten 

in het middenoor gebracht zijn.

(uit de praeparaten van Quix en van Egmond).
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Fig. 22.
Cavia, 14 maal ingespoten met trypaanhlauw.

Saccus endolymphaticns en plexus chorioïdeus vol met blauwe korrels.

Fig. 23.
Cavia, 12 maal onderhuids ingespoten met trypaanblauw. 

Cellen laten los van de wand van de saccus endolymphaticns 
en komen vrij in het lumen.
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Hiermede in overeenstemming zijn ook de proeven van Quix en 
VAN Egmond, waarbij nooit ijzerzouten in de saccus zijn gevonden.

Met de opvatting van Guild en later van Andersen en Engström, 
nl. dat de saccus endolymphaticus moet opgevat worden als een 
resorptie orgaan van de endolymphe kunnen wij ons niet verenigen.
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Bij vier caviae hebben we van het middenoor uit het labyrinth zo
veel mogelijk vernietigd en de saccus gespaard.

Tweede groep van experimenten

Fig. 24.

Cavia met een verwoest labyrinth, na de operatie 
6 maal ingespoten met trypaanblauw.

De saccus is volkomen intact. Het lumen is gevuld met blauwe cellen. 
In het lumen is geen pus.
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Zesmaal hebben wij de dieren met enige dagen tussenpoos onder
huids ingespoten met een oplossing van trypaan.

Histologie

Bij vier caviae is de opzet volkomen gelukt en is door de operatie 
alleen de saccus met een deel van de ductus overgebleven. Bij alle 
vier caviae is het uiterlijk van de saccus volkomen normaal, d.w.z. de 
cellen van de epitheelwand en van het lumen zijn blauw gekleurd 
evenals het kristallijnen neerslag in het lumen.

In dit geval kan het blauw van de saccus wel heel moeilijk een 
resorptie product van de endoymphe van de rest van het labyrinth 
zijn, immers die rest bestaat niet meer. (fig. 24).
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Vier caviae hebben wij ingespoten met een trypaanoplossing 
rechtstreeks in de liquor cerebrospinaüs. Bij twee caviae in de 
ventrikel, bij twee andere in de lumbale zak.

Na de inspuiting kregen de dieren krampen, waren aanvankelijk 
zeer onrustig en later suf. Vier uur na de inspuiting zijn zij intravitaal 
gefixeerd. Op de plaats waar de inspuiting was gebeurd, werden 
geen laesies van de hersenen of het ruggemerg gevonden, noch een

Derde groep van experimenten

Fig. 25.

Labyrinth van een cavia, een maal intraventriculair ingespoten 
met een oplossing van trypaanblauw.

De blauwe histiocyten dringen vanuit de subarachnoïdale ruimte 
de aquaductus cochleae binnen en bereiken langs deze weg 

het ronde venster, de scala tyinpani en de scala vestibuli.
Ook dringen de blauwe korrels binnen door de porus acusticus internus 

langs de zenuw tot in de modiolus.
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subarachnoïdale bloeding. De verschijnselen van sufheid en kram
pen moeten waarschijnlijk aan een verhoogde druk binnen de schedel 
worden toegeschreven tijdens of na de inspuiting.

Histologie

Wij vonden trypaanblauw tegen de wand van de ventrikels, ge
deeltelijk als vloeistof, gedeeltelijk gefagocyteerd. De plexus chori- 
oideus zat vol met blauwe korrels, een zelfde beeld gevend als bij 
de subcutaan geïnjiceerde caviae. De wand van de subarachnoïdale 
ruimte was diffuus gekleurd, terwijl in de ruimte zelf talrijke blauwe 
bistiocyten werden gevonden. De aquaductus cochleae zat stamp
vol blauwe cellen, die continu te volgen waren tot aan het ronde 
venster. De membraan van het ronde venster was diffuus blauw ge
kleurd terwijl ook voor de membraan een opeenhoping van blauwe 
vloeistof was, waarin talrijke blauwe histiocyten. Vanaf het ronde 
venster verplaatste het blauw zich zowel als vloeistof als opgenomen

Fig. 26.

Detail van figuur 25.
Uitmonding van de aquaductus cochleae bij het ronde venster. 

Aquaductus en de membraan van het ronde venster vol met blauw.

58



in de histiocythen naar de scala tympani om over het helicothrema de 
seala vestibuli te bereiken, (fig. 25 en 26).

In de onderste winding van de cochlea was er geen blauw meer in 
de scala vestibuli maar des te meer in de onderste winding van de 
scala tympani. Dit kwam omdat bij het voortschrijden van het blauw 
door de cochlea, de concentratie ervan minder werd. Aan de kant van 
de scala tympani was de basilairmembraan, aan de kant van de scala 
vestibuli de membraan van Reissner, bedekt met blauwe vloeistof. 
Door haar hoge moleculair gewicht diffundeerde de vloeistof niet 
door de membranen heen in de ductus cochlearis. De ijzerzouten 
uit de proeven van Altmann en Waltner drongen wel door in de 
ductus cochlearis vanuit de scalae perilymphaticae. De ijzerzouten 
drongen niet door tot in de saccus endolymphaticus. Dit zou volgens 
Altmann en Waltner komen, omdat de dieren zo snel na de in
spuiting gedood werden.

De perilymphatische ruimte om de kanalen en de cysterna peri-

Fig. 27.

Hetzelfde labyrinth als van figuur 25, enige coupes verder.

Blauwe cellen in de aquaductus cochleae, cellen en blauwe vloeistof 
voor het ronde venster, onder de basilairmembraan, 

in de modiolus en om het ganglion spirale.
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lymphatica waren vrij van blauw. Ook de gehele endolymphatische 
ruimte met inbegrip van de saccus endolymphaticus vertoonde 
geen blauw. In de modiolus, om het ganglion spirale, langs de vaten 
en zenuwen bevonden zich talrijke blauwe histiocyten, die vanuit de 
subarachnoïdale ruimte langs de nervus octavus naar binnen waren 
gekomen, (fig. 27).

Ook langs de vertakkingen van de nervus vestibularis en langs de 
nervus facialis was blauw aanwezig. De resultaten van deze experi
menten komen overeen met die van Aenvig, die O.I. inkt in de 
subarachnoïdale ruimte bracht.

Conclusies;

1.

2.

3.

In de aquaductus cochleae dringen alleen onder abnormale om
standigheden trypaan korrels en vloeistof naar binnen tot in de 
scalae perilymphaticae.
Het trypaanblauw diffundeert niet, ook niet als vloeistof, door 
de basilairmembraan of de membraan van Reissner heen, in 
tegenstelling met de ijzerzouten.
De endolymphatische ruimte blijft vrij van blauw.'
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19 caviae hebben we tegelijk met trypaan ook streptomycine onder
huids ingespoten (300 mgr. streptomycine per kilo lichaamsgewicht). 
De meeste zijn meer dan viermaal ingespoten, enkele zelfs meer dan 
50 maal. Tien caviae zijn spontaan doodgegaan. De andere zijn met 
aether gedood. Na enkele inspuitingen werd het gehoor snel minder. 
De meeste dieren waren na 10 inspuitingen volledig doof (reflex van 
Preyer). Acute verschijnselen van labyrinthuitval deden zich niet 
voor. Het kostte moeite om de dieren in leven te houden, daar ze na 
enkele inspuitingen lusteloos werden, in tegenstelling tot de meeste 
proefdieren die slecht met trypaan werden ingespoten. Bij zes 
dieren vonden we een otitis media, al of niet gecompliceerd met een 
labyrinthitis en hersenabcessen.

Door deze proeven hebben we getracht iets meer te weten te komen 
over de functie van de stria vascularis. Het is bekend dat door grote 
hoeveelheden streptomycine het orgaan van Corti beschadigd wordt. 
Ook neemt men aan dat de stria vascularis het voedend orgaan is van 
het gehoorzintuig. Het zou misschien mogelijk zijn dat de strepto
mycine door het voedend orgaan, de stria vascularis heen naar binnen 
in de ductus cochlearis zou komen, waardoor dan wellicht tevens 
blauw in de ductus cochlearis zou kunnen verschijnen.

De verspreiding van de trypaanoplossing is echter niet anders dan 
bij de dieren, die alleen met trypaan zijn ingespoten.

Vierde groep van experimenten
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Hoofdstuk V

CRITISCHE BESCHOUWING DER RESULTATEN

Uit onze proeven menen wij te kunnen afleiden dat de saccus 
endolymphaticus in het endolymphatische systeem een bijzondere 
plaats inneemt en wel dat zij, zoals gebleken is, door haar bijzondere 
affiniteit voor trypaanblauw in staat is om lichaamsvreemde stoffen 
aan te trekken en vast te houden, zodat deze niet in het labyrinth 
kunnen doordringen.

Dit is gebleken uit de vulling met blauw gekleurde histiocyten 
van de haverse kanalen en het voorkomen ervan in het bindweefsel 
om de saccus.

Men moet wel aannemen dat de vloeistof als zodanig deze weg 
eerder genomen heeft, want bij een enkele inspuiting met trypaan
blauw vindt men in de omgeving van de saccus niets, is ook de wand 
van de saccus nog vrij, terwijl de kristallijnen inhoud, zowel als de 
cellen van het lumen blauw gekleurd zijn.

Eerst na lange tijd ziet men de histiocyten in de omtrek ver
schijnen en worden ook de cellen van de wand blauw gekleurd.

Deze bevinding is dus in tegenstelling met de opvatting van Guild. 
Deze auteur meent dat de saccus endolymphaticus het resorptie- 
orgaan van de endolymphe uit het gehele endolymphatische 
systeem is.

De proeven van Guild zijn echter onphysiologisch, immers door 
het openen van het labyrinth en door het inbrengen van ijzerzouten 
in de ductus cochlearis zijn de omstandigheden geheel veranderd en 
moet er een abnormale druk in het systeem zijn aangebracht. Dit ge
beurt eveneens wanneer een vloeistof in de subarachnoïdale ruimte 
gebracht wordt; dan ziet men de aquaductus cochleae in zijn gehele 
lengte gevuld met de ingebrachte vloeistof, terwijl dit onder physio- 
logische omstandigheden niet gebeurt.

Andersen meent ook dat er een stroming van de ductus cochlearis 
naar de saccus moet zijn, doordat de endolymphe in de saccus endo-
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lymphaticus geresorbeerd wordt, maar zegt dat deze zeer snel moet 
zijn.

Het is onwaarschijnlijk dat de vloeistoffen zich snel in het 
labyrinth verplaatsen. Voor de perilymphe is dit wel duidelijk ge
bleken door de geringe doorgankelijkheid van de aquaductus cochleae. 
Voor de inhoud van de saccus endolymphaticus blijkt dit uit het 
langdurig vasthouden van het trypaanblauw, gecontroleerd tot een 
periode van 2 maanden. Dit laatste toont tevens aan, dat, mocht bet 
al zo gaan, de afscheiding uit de saccus endolymphaticus naar het 
perisacculaire weefsel wel uiterst langzaam moet gaan.

Hoe deze inhoud op den duur uit de saccus verdwijnt is nog een 
raadsel.

Het moment van doordringen van blauwe histiocyten van buiten 
af door de saccuswand toont fig. 18. Ook het nauwe verband tussen 
de epitheelwand van de saccus en het bindweefsel van de omgeving, 
terwijl een basaalmembraan ontbreekt, doet veronderstellen dat de 
toegang van buiten naar de saccus gemakkelijk kan verlopen.

De uitzonderlijke plaats die de saccus in het endolymphatische 
systeem inneemt, blijkt ook uit de omstandigheid dat zij deze functie 
nog heeft wanneer het overige labyrinth door ontsteking of operatie 
vernietigd is.

Andeesen en Engström nemen aan dat het trypaanblauw, dat sub- 
cutaan ingespoten wordt, door resorptie, vanuit de endolymphe van 
de ductus cochlearis, in de saccus verschijnt.

Zij tonen echter niet aan dat het trypaan in de ductus cochlearis 
komt.

Dat de trypaanblauwoplossing door de stria vascularis in de 
endolmphe zou komen, zoals ook Andersen en Engström aannemen 
is zeer onwaarschijnlijk. Immers diffusie vindt niet plaats. Dit blijkt 
uit onze proeven met inspuitingen van trypaanblauw in de subarach- 
noïdale ruimte. Daarbij komt nog, dat, indien trypaan in grote hoe
veelheden via de stria vascularis zou worden uitgescheiden in de 
ductus cochlearis, het moeilijk aan te nemen zou zijp dat het zo ge
voelige orgaan van Corti geen schade zou lijden. Door onderzoekin
gen van von Békésy weten we dat een geringe bijmenging van peri
lymphe bij de endolymphe een degeneratie van het orgaan van Corti 
veroorzaakt.

Ook zou men niet alleen in de saccus endolymphaticus, maar ook 
op andere plaatsen van resorptie van de endolymphe, zoals in de 
sulcus spiralis externus, een opeenhoping van blauw mogen ver-
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wachten. Nooit echter wordt door Andersen, Engström of ons blauw 
in de ductus cochlearis gevonden.

Verder tonen de proeven van Lindsay, die de saccus endolympha- 
ticus wegneemt, aan, dat de saccus niet nodig is voor de resorptie 
van de endolymphe. Het overige labyrinth blijft na vernietiging van 
de saccus zijn normale functies behouden en is histologisch on
veranderd.

Na vernietiging van het labyrinth wordt het blauw o j de gewone 
wijze door de saccus opgenomen en vast gehouden.

VAN Egmond en Jongkees hebben twee gevallen beschreven van een 
empyeem van de saccus endolymphaticus bij de mens. In deze ge
vallen bestond een labyrinthitis, maar de ettering van de saccus 
endolymphaticus was hiervan onafhankelijk. Het empyeem van de 
saccus endolymphaticus ontstond hier vanuit een beenhaard in de 
wand van de saccus. De ductus utriculo-saccularis was vrij van etter.

Al deze argumenten geven ons de overtuiging dat er geen stroming 
van endolymphe bestaat van de ductus cochlearis naar de saccus 
endolymphaticus.

De inhoud van de saccus endolymphaticus bestaat uit verschil
lend gevormde cellen, die hoofdzakelijk afkomstig zijn van de 
epitheelwand. Deze cellen hebben een fagocyterende werking. De 
overige inhoud van de saccus heeft een andere samenstelling dan de 
endolymphe in het verdere systeem. Dit blijkt uit de bijzondere 
kleuring. Waarschijnlijk is deze inhoud afkomstig van open ge
barsten vrije cellen.

De kleurloze bolletjes, die in alle praeparaten in de saccus aan
wezig zijn en soms fraai gerangschikt tegen de cellen van de wand 
aanliggen (fig. 18) lijken secreetdruppels te zijn. Seymour heeft hierop 
voor het eerst gewezen.

Behalve de resorberende werking van uit het perisacculaire weefsel, 
schijnt de saccus endolymphaticus ook nog een secretoire functie te 
hebben.
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Hoofdstuk VI

CONCLUSIES

1. De saccus endolymphaticus heeft een bijzondere affiniteit voor 
trypaanblauw.

2. Het opnemen van trypaanblauw door de saccus endolymphaticus 
geschiedt van buiten af langs de haverse kanalen en berust niet 
op een resorptie van trypaanblauw vanuit de overige endo- 
lymphatische ruimte.

3. De affiniteit voor trypaanblauw van de saccus endolymphaticus 
wijst op een beschermende werking van de saccus endolympha
ticus voor het labyrinth.

4. De saccus endolymphaticus heeft waarschijnlijk ook een secretoire 
functie.

5. De beschermende werking van de saccus endolymphaticus is be
perkt. Zij treedt niet in werking bij invasie van kleurstoffen 
vanuit het middenoor of de subarachnoïdale ruimte.
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SUMMARY

The endolymphatic sac of the guinea pig has a specific affinity 
for trypan blue.

After subcutaneous injections the trypan blue is partially absorbed 
by histiocyts.

These cells are transported through the fissures of the tissues 
of the body and reach a.o. the periphery of the osseous labyrinthine 
capsule.

They pass the haverian canals alongside the bloodvessels. Having 
reached the perisaccular connective tissue these histiocyts penetrate 
into the endolymphatic sac. Its contents and its epithelium will be 
stained blue.

Several months after the last injection the perilymphatic sac and its 
contents remain blue-stained. A migration of the contents of the sac 
to the surrounding tissues or to the other parts of the labyrinth does 
not take place. The endolymphatic sac protects the labyrinth against 
noxious substances.
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RESUME

Le sac endolymphatique du cobaye a une affiiiité spécifique pour 
le bleu de trypan.

Après des injections sous-cutanées le bleu de trypan est partielle- 
ment absorbe par des histiocytes. Ces cellules sont transporteés par 
les fentes tissulaires avec les liquides du corps et arrivent entre autres 
dans la périphérie de la capsule osseuse du labyrinthe, dont elles 
traversent les canaux haveriens, le long des vaisseaux sanguins.

Arrivées dans le tissu conjonctif perisacculair, les 'histiocytes 
pénètrent la paroi du sac endolymphatique et donnent une couleur 
bleue a son contenu et a l’épithélium qui I’entoure.

Le sac endolymphatique et son contenu restent bleus pendant des 
mois après la demière injection.

Une migration du contenu bleu du sac vers l’extérieur ou vers 
d’autres parties du labyrinthe n’a pas lieu.

Le sac endolymphatique protégé le labyrinthe contre les matières 
nuisibles.
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ZUSAMMENFASSUNG

Der Saccus endolymphaticus von Caviae hat eine besondere Affi- 
nitat für Trypanblau.

Nach subkutanen Injektionen wird das Trypanblau teilweise von 
Histiocyten aufgenommen. Diese dringen zusammen mit den Kör- 
persaften durch die Gewebespalten und kommen so u.A. in die Nahe 
des knöchernen Labyrinthes, durch dessen Knochenkanale sie an den 
Blutgefassen entlang das perisakkulare Bindegewebe erreicben. Dort 
dringen sie in die Perisakkularwand ein und farben dessen Inhalt so- 
wie das umringende Epithelium blau. Der Saccus endolymphaticus 
und sein Inhalt behalten die B’aufarbung noch Monate nach der 
letzten Injektion. Ein Wandern des blauen Saccusinhalts entweder 
nach aussen oder nach die anderen Labyrinthteile findet nicht statt.

Der Saccus endolymphaticus schützt das Labyrinth vor schadlichen 
Stoffen.
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SAMENVATTING

De saccus endolymphaticus van caviae heeft een bijzondere affi
niteit voor trypaanblauw.

Na subcutane injecties wordt het trypaanblauw voor een gedeelte 
opgenomen door histiocyten. Samen met de lichaamsvloeistoffen 
dringen de blauwe histiocyten door de weefselspleten tot in de om
geving van het benig labyrinth. Door de haverse kanalen, langs de 
bloedvaten, bereiken zij het perisacculaire bindweefsel en gaan door 
de saccuswand heen tot in het lumen.

Het epitheel en de inhoud van de saccus endolymphaticus worden 
blauw gekleurd.

Nog maanden na de laatste injectie blijft de saccus endolymphaticus 
en diens inhoud blauw gekleurd.

De blauwe saccus-inhoud verplaatst zich niet naar buiten of naar 
de rest van de endolymphatische ruimte.

De saccus endolymphaticus beschermt het labyrinth tegen schade
lijke stoffen.
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STELLINGEN

De saccus endolymphaticus verhindert het doordringen van vreem
de stoffen in het labyrinth.

II

De opvatting, dat het uiteinde van de ductus endolymphaticus 
overeenkomt met de steel, waarmee het labyrinthblaasje vastzit aan 
het ectoderm, is niet juist.

III

Patiënten met een trauma capitis dienen zo spoedig mogelijk na 
het ongeval ter nadere neurologische controle en behandeling in een 
ziekenhuis te worden opgenomen.

IV

De juiste en tijdig ingestelde dehydratietherapie bij het traumatisch 
hersenoedeem en de contusio cerebri geeft in het algemeen een 
snellere genezing en voorkomt in een aantal gevallen chronische post
traumatische klachten.

V

De „totale” cerebrale arteriographie, vlg. Descuns, betekent een 
grote vooruitgang bij de bestudering van de cerebrale circulatie bij 
vaatafwijkingen in cerebro.

VI

De bezwaren van een beiderzijdse adrenalectomie ter behandeling 
van een carcinoma mammae, kan men ondervangen door een adrena
lectomie aan de rechterzijde en het aanleggen van een anastomose 
tussen de vena adrenalis en het poortadergebied aan de linkerzijde.





VII

Bij infect- en tumor-anaemieën is toevoeging van cobalt als sporen
element aan de ijzertherapie van essentiële betekenis.

VIII

De toediening van vitamine D, bij afwezigheid van rachitis, leidt tot 
gemitigeerde sterolvergiftiging en is daarom slechts bij omschreven 
indicatie toelaatbaar.

IX

Intermitterende positieve en negatieve druk bij kunstmatige adem
haling tijdens endotracheale narcose, bevordert de koolzuuruitschei- 
ding in het bijzonder bij patiënten met uitademingsstoornissen ten
gevolge van asthma bronchiale en luchtwegtumoren.

X

Het aanleggen van een pneumoperitoneum, enige dagen voor de 
operatie vergemakkelijkt de totale abdominale gastrectomie.

XI

Het instandhouden van consultatiebureaux en sanatoria voor de 
tuberculosebestrijding blijft noodzakelijk, ook in dien de tuberculose- 
morbiditeit in ons land nog meer zal afnemen.

XII

Het is zeer gewenst, dat in Nederland op grote schaal een onder
zoek wordt ingesteld naar het aantal hardhorende kinderen, dat voor 
buitengewoon onderwijs in aanmerking komt.

XHI

Mede met het oog op de medische studie is het aanbevelings
waardig in de B-opleidingen van gymnasium en hogere burgerschool 
een differentiatie mogelijk te maken in dier voege, dat naast een 
studierichting, waarbij het accent op de wis- en natuurkunde valt, 
een met een meer biologisch-chemisch karakter kan worden gevolgd.



Stellingen behorende bij de dissertatie van W. F. B. Brinkman^ 5 Juli 1955.










