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navorsingspersoneel het die Nasionale Parkeraad ’n
sleutelrolintallebewaringsprojekteeldersin Afrikagespeel,
onder meer in Madagaskar, die Ivoorkus en Malawi. Die
Nasionale Parkeraad is ook nou betrokke by voortgesette
pogings om oorgrens nasionale parke of vredesparke
saam met buurlande tot stand te bring, by voorbeeld in die
Kalahari, met Botswana, en met Mosambiek aan die
oosgrens van die Nasionale Krugerwildtuin. ’n Soortgelyke
park word in die verre noorde met Botswana en Zimbabwe
in die vooruitsig gestel met die beoogde Vhembe/Dongola
Nasionale Park.
Die Nasionale Parkeraad is toegewy aan Suid-Afrika se
Heropbou- en O ntw ikkelingsprogram , ordelike
verandering, demokrasie en regstellende aksie. Die
onlangse herstrukturering van die organisasie, die
integrasie van swart werknemers op alle vlakke, maar veral
ook in die bestuur van die organisasie, en die
transformasieproses wat volstoom aan die gang is, het
reeds ’n metamorfose tot gevolg gehad.
Onder die rentmeesterskap van die Nasionale
Parkeraad het nasionale parke ontwikkel van omheinde
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bewaringsgebiede wat angsvallig bewaak is - soos
versinnebeelddeurdie Nasionale Krugerwildtuin in 1926
- tot nasionale skatte wat aan alle Suid-Afrikaners behoort
en ’n gees van wel willendheid, konsultasie en versoening
weerspieël in gesamentlike parkbestuur en sosioekonomiese ondernemings. In bewaringsterme het die
Nasionale Parkeraad tred gehou met verandering, om
nasionale parke nie net teen die mens nie, maar veral ook
ter wille van die mens te beskerm.
Die Nasionale Parkeraad het deur tydige stappe die
toekomstige voortbestaan van Suid-Afrika se nasionale
parke verseker. Met die bekendmaking van die nu we Raad
sal ons finaal die drumpel oorsteek en die ou bedeling
agterlaat.
My eie missie en ideaal vir die NASIONALE PARKE
van Suid-Afrika is dat hulle die “TROTS EN VREUGDE”
moet word van elke Suid-Afrikaner - parke moet deel wees
van nasiebou, ’n nasie wat omgee vir sy natuurskatte.
G.A. ROBINSON
Nasionale Parkeraad

Bloedvatendoteel - die buislose klier op die intimate
raakvlak
Die verfynde navorsingswerk van Meiring et al.‘ het
weereens die soeklig op die antitrombogeniese funksie
van vaskulêre endoteel geplaas. Waar die uitvoering van
bloedvate twee dekades gelede slegs as ’n inerte
vloeioppervlakte beskou is, is dit nou duidelik dat die
antitrombogenisiteit van die endoteelseloppervlak
bewerkstellig word deur ’n delikate balans tussen pro- en
antistollingsmeganismes wat op die intimale raakvlak
funksioneer. Deurmiddel van weefselkulture ofm vitrovloeikam ertegniek het dit moontlik geword om
endoteelselfunksie in diepte na te vors.'
Dit het nou aan die lig gekom dat endoteelselle verskeie
antitrombogeniese funksies openbaar. Die fisiese en
biochemiese meganismes om sirkulerende bloed vloeibaar
te hou, staan in nou verband met endoteelfunksies, te wete
die beheer van bloedvloei (die sekresie van renienangiotensien-omkeringsensiem, angiotensinase A en C,
prostasiklien,endotelialeomkeringsfaktor);dieremming
van die trombogeniese eienskappe van bloedplaatjies
(prostasiklien, endoteliale verslappingsfaktor, 6keto-PGE,,
13-hidroksie-okta-deka-dioniese-suur, ekto-ensiemes wat
ADP en ATP metaboliseer) en die vrystelling van die
remmers van stolling (heparan sulfaat, trombomodulien.

Proteien C, Proteien S, weefselbaanfaktorinhibeerder en
die protease neksien). By fibrinolise (veral die vrystelling
van weefselplasminogeenaktiveerder tPA) speel die
endoteelsel weereens ’n sleutelrol.
Die endoteelseloppervlak beslaan meer as eenduisend
vierkante meter in ’n volwasse 70 kg-man.^ Vanweë die
veelvuldige antitrombogeniese funksies van hierdie
monolaag van selle wat bloedvate uitvoer, word vaskulêre
endoteel vandag, met reg, as die grootste en ook as een van
die belangrikste buislose kliere van die menslike liggaam
beskou.
R.C.FRANZ
Departement Chirurgie,
Fakulteit Geneeskunde, Universiteit van Pretoria
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