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HEREDITAIRE NEFRITIS MET PERCEPTIEVE SLECHTHORENDHEID 

( ALPORT -SYNDROOM) 

EN 

EEN FAMILIE MET HEREDITAIRE IDIOPATHISCHE SCHROMPELNIEREN 
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S T E L L I N G E N 

De nier-afwijkingen, optredende bij hereditaire nefritis (Alport), be

rusten op een focale locale glomerulonefritis. 

li 

De slechthorendheid, die kan optreden bij hereditaire nefritis (Alport), 

wordt veroorzaakt door een cochleaire afwijking. 

lil 

ln de rij van oorzaken voor het ontstaan van schrompelnieren dient 

'Hereditaire idiopathische schrompelnieren' te worden opgenomen. 

IV 

De SISI-test dient te worden uitgevoerd met een periodieke geluids

intensiteits-toename van 0.75 Db., in plaats van 1 Db. 

(J. Speech Hearing Disorders, 30, 58, 1965) 

V 

Het verdient aanbeveling om bij mannelijke delinquenten, alvorens hen 

te straffen voor aggressief en geweldadig optreden, een chromosomaal 

onderzoek te laten verrichten. 

VI  

Er zijn aanwijzingen, dat lgA selectief wordt getransporteerd naar 

slijmvliezen voor locale immunologische afweer. 





VII 

Het optreden van cylindrurie bij praematuur geborenen, tijdens de toe

diening van een electrolyten- en eiwitrijke voeding is een nieuw bewijs 

voor de beperkte nierfunctie van deze groep kinderen. 

(P ediatrics , 38, 555, 1966) 

V lil 

Bij een patient met Dermatitis herpetiformis (Duhring) dient een on

derzoek naar de functie van de dunne darm te worden ingesteld. 

(The Lancet, 1966 ll, 1280) 

IX 

Het lage gehalte aan Beta-1C-Globuline in het serum van patiënten met 

glomerulonefritis wordt veroorzaakt door een verlaagde synthese van 

dit eiwit. 

(Science, 153, 180, 1966) 

x 

De goede resultaten van langdurige behandeling van Acne vulgaris met 

Tetracyclinen kunnen niet door een anti-bacterieel effect worden ver

klaard. 

(Brit.J.Derm.,  79, 78, 1967) 

XI 

Vereenvoudiging van de spelling leidt onder meer tot groter isolement 

van het Nederlandse taalgebied. 

XII 

Op Harer Ma jesteits Schepen dient de Broek van Bertha in ere te wor

den hersteld. 



Stellingen behorend bij het Proefschrift van J .A. ten Bokkel Huinink, Hereditaire 
nefritis met perceptieve slechthorendheid en een familie met hereditaire idiopa
thische schrompelnieren. Groningen 1967. 



RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN 

HEREDITAIRE NEFRITIS MET 
PERCEPTIEVE SLECHTHORENDHEID 
(A LPORT- SYN DROOM ) 

EN 

EEN FAMILIE MET HEREDITAIRE 
IDIOPATHISCHE SCHROMPELNIEREN 

Hereditary neplzritis witlz perception deajness 
(Alport' s syndrome) 
and 
a Family with idiopathically contracted kidneys 

(with a summary in English) 

P R O E F S C H R I F T  

ter verkrijging van de graad van doctor in de geneeskunde 
aan de Rijksuniversiteit te Groningen 
op gezag van de Rector Magnificus Mr. E.H. s 'Jacob, 
hoogleraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid, 
in het openbaar te verdedigen 
op woensdag 26 april 1 967 des namiddags te 3 uur precies 
door 

JAN ADAM TEN BOKKEL H U ININK 

geboren te Tiel 

THOBEN OFFSET NIJMEGEN 

3 



PROMOTOR:PROF. DR.E. MANDEMA 

COREFERENT: PROF. DR. J.H.P.  JONXIS 

4 



AAN MIJN VADER 

5 



Dit proefschrift werd bewerkt in de kliniek voor interne geneeskunde (Hoofd 
Prof. Dr. E. Mandema) der Rijksuniversiteit te Groningen. 

De beoordelingen van de nierbiopsieën en obducties geschiedden door Prof. Dr. 
A. Arends en Drs. J.A.M. van Zeijst. 

De audiologische onderzoekingen werden verricht in de audiologische afdeling 
(Hoofd Prof. Dr. H.C. Huizing) van de kliniek voor keel- ,  neus- en oorheelkunde 
(Hoofd Prof. Dr. P.E. Hoeksema). 

Benevens de raad en steun van Prof. Dr. E.  Mandema werden vele adviezen ver
kregen van Prof. Dr. G.J.P.A. Anders, Prof. Dr. A. Arends en Prof. Dr. H.C. 
Huizing. 

Degenen, die op enigerlei wijze geholpen hebben bij het tot stand komen van mijn 
proefschrift, betuig ik mijn hartelijke dank. 

6 



I N H O U D  

pag. 

HEREDITAIRE NEFRITIS 
MET PERCEPTIEVE SLECHTHORENDHEID (ALPORT) 

INLEIDING 10 

HOOFDSTUK I:  
HISTORISCH OVERZICHT 1 1  

HOOFDSTUK II : 
KLINISCHE VERSCHIJNSELEN . 13 

1 Nierafwijkingen • . . . . . 13 
2 De slechthorendheid 21 
3 Oogafwijkingen 23 

HOOFDSTUK III : 
HISTOLOGIE . . . . . . . . 27 

1 Nieren . 27 
2 Oren 38 
3 Ogen . 38 

HOOFDSTUK IV: 
DE ERFELIJKHEID . • • . • • • . • • • • • . . 39 

HOOFDSTU K V :  
PATHOGENESE • 

HOOFDSTUK VI: 
EIGEN WAARNEMINGEN • 

1 Inleiding • • 

2 Familie de B.  
3 Familie I-I. 
4 Familie W .  
5 Familie S . •  

6 J.H.B • . . 

47 

49 
. . . 49 

49 
66 
77 
90 
95 

7 



HOOFDSTUK VII : 
DISCUSSIE 

1 Discussie klinische verschijnselen 
2 Discussie histologie 
3 Discussie erfelijkheid . 
4 Discussie pathogenese en therapie . 

SAMENVATTING HEREDITAIRE NEFRITIS 
MET PERCEPTIEVE SLECHTSHORENDHElD (ALPORT) 

* * * * 

HOOFDSTUK Vlll: 
EEN FAMILIE 
MET HEREDITAIRE IDIOPATHISCHE SCHROMPELNIEREN 

1 Inleiding . 
2 Eigen waarnemingen • 

3 Resumé van de klinische verschijnselen . 
4 Resumé van de histologische gegevens 
5 Erfelijkheid . 
6 Discussie . 
7 Samenvatting • 

SUMMARY . 

GERAADPLEEGDE LITERATUUR • 

8 

99 
99 

. 105 
• 108 

1 1 7  

. • 1 19 

121  
121  

• 123 
137 
138 
139 

• 140 
142 

143 

155 



Figuur 1 
A.C. Alport, F.R.C.P. 1 880-1 959 

9 



I N L E IDIN G  

Erfelijke nierziekten kunnen zich op verschillende wijzen manifes
teren, al naar gelang hun anatomische of functionele afwijkingen. 

Een kleine groep manifesteert zich klinisch als een chronische ne
fritis met als kenmerken sedimentsafwijkingen in de urine, proteiimrie,  
en na verloop van tijd ook andere nierfunctiestoornissen. 

Volgens de indeling van erfelijke nierziekten van Whalen en Mclntosh 
(1962) worden tot deze kleine groep gerekend het nagel-patella-syn
droom, angiokeratoma corporis diffusum (ziekte van Fabry- Ruiter
Pompen-Wyers), lupus erythematodes disseminatus en hereditaire ne
fritis met perceptieve slechthorendheid (Alport-syndroom). Al deze 
ziekten vertonen buiten de nieren nog andere kenmerken van erfelijke 
afwijkingen. 

Bij het laatst genoemde syndroom staan de nierafwijkingen sterk op 
de voorgrond, terwijl bij de andere ziekten uit bovengenoemde reeks 
de afwijkingen buiten de nieren meer op de voorgrond treden. 

Bij hereditaire nefritis met perceptieve slechthorendheid manifeste
ren de nierafwijkingen zich doorgaans in de eerste levens jaren, terwijl 
bij de overige ziekten uit deze groep de nierafwijkingen zich pas op 
latere leeftijd openbaren. 

In dit proefschrift zal een overzicht worden gegeven over het syn
droom hereditaire nefritis met perceptieve slechthorendheid. De aan
leiding hiertoe was het feit, dat in de voorgaande jaren een aantal pa
tiënten met dit syndroom werd geobserveerd in de interne kliniek van 
het Algemeen Provinciaal-, Stads-, en Academisch Ziekenhuis te Gro
ningen. 

De bevindingen bij deze patiënten zullen eveneens in dit proefschrift 
worden beschreven. 

Als tweede onderwerp van dit proefschrift zal in HOOFDSTUK VIII 
een beschrijving worden gegeven van een familie met hereditaire 
schrompelnieren. 

Voor zover ons bekend is, werd deze erfelijke nierziekte nog niet 
eerder beschreven. 
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HOOFD STUK I 

H ISTORISCH OVERZ ICHT 

Dat nierziekten hereditair kunnen vÓÓrkom en, was reeds in de vorige 
eeuw bekend. De publikaties uit deze tijd (Dickinson 1875 , Kidd 1882, 
Benson 1893 , Pel l899) , zijn echter vaag en bij het doorlezen ervan krij
gen wij geen goed beeld voor ogen van het door de auteurs beschreven 
ziektebeeld. 

Guthrie (l902) is de eerste auteur, die in de grote groep van 'Morbus 
· Brightii' ,  scherp een ziektebeeld onderscheidt, dat hij beschrijft als 

congenitale, hereditaire en. familiaire haematurie. Hiermee legt hij -
naar onze mening - de basis voor het later meer bekend geworden syn
droom hereditaire nefritis met perceptieve slechthorendheid. Dit syn
droom is onder vele verschillende benamingen beschreven (hereditaire 
nefritis met binnenoordoofheid, hereditaire familiaire congenitale ne
fritis, hereditaire interstitiële pyelonefritis ,  congenitale hereditaire 
haematurie, familiaire nefropathie met doofheid, familiaire nefropathie 
met haematurie,  hereditaire chronische nefritis, familiaire of heredi
taire nefritis met haematurie, idiopathische haematurie en familiaire 
haematurie). 

ln 1923 publiceert Hurst nogmaals de door Guthrie ( 1902) beschreven 
familie, waarbij hij in de stamboom aantekent, dat sommige familie
leden met haematurie ook doof waren. Hij legt echter geen verband tussen 
de nefritis-verschijnselen en de slechthorendheid. Het is Alport (1927), 
die het verband legt tussen de symptomen van nier en oor. 

Na deze publikatie van Alport vinden wij vele jaren geen vermelding 
meer van families met hereditaire nefritis en slechthorendheid, tot 
Perkoff e.a. in 1951  een grote familie beschrijven met deze symptomen. 
In 1958 beschrijven dezelfde auteurs nogmaals, doch uitgebreider, de
zelfde familie. Deze beide publikaties zijn zeer goed gedocumenteerd. 
De door hen geobserveerde familie was groot, en velen vertoonden de 
ziekteverschijnselen, zodat het mogelijk was een hypothese op te stel
len over de erfelijkheid van de nefritis en de perceptieve slechthorend
heid. 

Na deze publikaties van Perkoff e.a. (1951 en 1958) is de belangstel-
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ling voor deze erfelijke ziekte gewekt, en uit vele landen (Israël, Duits
land, Spanje, Scandinavië, België, Nederland, Frankrijk, Engeland, 
U.S.A. en Zuid-Amerika) verschijnen publikaties over families met 
dit syndroom. 

Geen enkele familie is echter zo uitgebreid en zo uitvoerig onderzocht 
als die van Perkoff. 

Verschillende auteurs maken geen duidelijk onderscheid tussen dit 
syndroom en erfelijke nefropathieën, met andere symptomatologie. Het 
is daardoor soms moeili ik een weg te vinden door de literatuur, waar
bij de lezer vaak met vele vraagtekens blijft zitten. 

In 1 961 stelt Williamson voor, hereditaire nefritis met perceptieve 
slechthorendheid aan te duiden met 'Alport- syndroom' .  Deze benaming 
is thans algemeen aanvaard en heeft uiteraard vele voordelen boven de 
andere benamingen, waaronder dit syndroom vaak schuil ging. 

Het heeft echter het grote nadeel, dat deze naam de nadruk legt op 
de combinatie van de symptomen van nier en oor, terwijl, zoals bene
den zal blijken, de slechthorendheid geen obligaat symptoom is van 
patiënten met hereditaire nefritis. 

Bovendien leidt deze nadruk op de combinatie van symptomen de 
aandacht af van de erfelijke zijde van deze ziekte, hetgeen weer tot 
nieuwe verwarring aanleiding kan geven. 

De meest juiste naamgeving lijkt ons uiteindelijk: ' Hereditaire ne
fritis (Alport)' ,  of: 'Hereditaire nefritis met perceptieve slechthorend
heid (Alport)'. De naam 'Alport' wordt dus tussen haakjes toegevoegd. 
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HOOFDSTUK 11 

KLIN I SCHE VERSCHIJNSELEN 

1 NIERAFWIJKINGEN 

In 1 902 geeft Gutbrie een zeer uitvoerige beschrijving van de klini
sche verschijnselen, welke bij hereditaire nefritis kunnen optreden. 

Wij ontlenen aan deze 'klassieke' beschrijving het volgende: 
' Hereditaire nefritis manifesteert zich dikwijls, doch niet altijd, door 

middel van een macroscopische haematurie. Deze macroscopische hae
maturie treedt in paroxysmale aanvallen op, en gaat doorgaans verge
zeld van algemene malaise-klachten. De haematurie wordt meestal 
toegeschreven aan intermitterende ziekten (verkoudheid, bronchitis, 
oorontsteking, 'griep', etc . ). 

De tijdsduur van de aanvallen van macroscopische haematurie be
draagt gewoonlijk enkele dagen tot één week, zelden langer. Na de 
eerste dagen neemt de hoeveelheid bloed in de urine weer geleidelijk 
af. 

De aanvallen kunnen optreden met intervallen van weken, maanden, 
of jaren en schijnen na het tiende levensjaar in geringere frequentie 
voor te komen. 

Tussen de aanvallen in wordt bij vrijwel elke patiënt constant micro
scopische haematurie gevonden. Toch kan de microscopische haema
turie soms tijdenlang afwezig zijn. 

Bij een aantal patiënten treden de aanvallen van macroscopische 
haematurie nimmer op en is dus de microscopische haematurie de 
enige bevinding bij patiënten met hereditaire nefritis.' 

Tot zover de beschrijving van Guthrie, welke wij in onze eigen be
woordingen weergaven. 

De haematurie wordt meestal in de eerste levensjaren ontdekt; het 
is niet duidelijk, of de haematurie vanaf de geboorte reeds aanwezig is. 
Aitken (1909) vond bij twee zuigelingen reeds in de eerste week na de 
geboorte erythrocyten in de urine.  Morin (1958) vond bij een zuigeling 
reeds op de zeventiende dag haematurie. 

Reyersbach neemt aan, dat de haematurie ook pas op latere leef-
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tijd kan ontstaan. In de discussie, volgende op een bespreking van een 
patiënt met hereditaire nefritis (een 'Case-record ' in 'The New Eng
land Journal ofMedicine' 1957), deelt zij mede, dat verschillende leden 
van de door haar beschreven familie met hereditaire nefritis (Alport) 
pas op latere leeftijd (ongeveer tien jaar) sediments-afwijkingen in de 
urine vertoonden; bij een vroeger verricht familie-onderzoek waren 
bij deze patiënten geen afwijkingen in de urine gevonden. 

Goldman en Haberfelde (1 959) willen hereditaire nefritis met per
ceptieve slechthorendheid (Alport) in twee groepen indelen. In de eerste 
groep beginnen de verschijnselen v��r de puberteit, in de tweede groep 
pas ná de puberteit. Zij baseren deze tweede groep echter grotendeels 
op publikaties uit de negentiende eeuw (Kidd 1882, Pel 1 899, Tyson 1881 
en Dickinson 1875). 

Bij het bestuderen van deze publikaties, voorzover zij voor ons be
reikbaar waren, valt niet op te maken, of de beschreven patiënten leden 
aan hereditaire nefritis (Alport). Naar de huidige maatstaven zijn deze 
publikaties echter beslist onvoldoende. 

Goldman en Haberfelde (1959) baseren de tweede groep ook op de publi
katie van Robin, Gardner en Levine ( 1957). De door deze auteurs opge
geven leeftijden van de patiënten (of het begin van de ziekte?) variëren 
bij de mannelijke patiënten van 5-29 jaar, bij de vrouwelijke patiënten 
van 14-86 jaar. 

Op deze getallen is ons inziens de groep van ná de puberteit moei
lijk te handhaven. 

De publikatie van Rob in e.a. ( 195 7) verstrekt overigens slechts mini
male gegevens en kan naar ons inzicht ook de toets der kritiek niet 
doorstaan. 

Wij zijn van mening, dat de indeling van Goldman en Haberfelde (1959) 
niet opportuun is.  

Een aantal patiënten, die onmiskenbaar lijden aan hereditaire nefritis 
en perceptieve slechthorendheid (Alport),  voldoen echter niet aan de 
door Guthrie (1902) gegeven beschrijving van de klinische verschijn
selen. Goldbioom (1 957), Morin (1958), Whalen (1961),  Mulrow (1 963) 
en anderen beschrijven patiënten, wier symptomen geheel identiek zijn 
aan die,  optredende bij acute post- infectieuze glomerulonefritis.  Nadien 
ontwikkelt zich bij deze patiënten het beeld van een chronische nefritis. 

Deze patiënten vertonen ook zeer frequent perceptieve slechthorend
heid, terwijl aan de hand van de stamboom erfelijkheid van de nieraf
wijkingen onmiskenbaar aanwezig is.  Soms komen deze patiënten voor 
in families met hereditaire nefritis en perceptieve slechthorendheid 
(Alport),  waarbij de overige lijders uit dezelfde familie wél voldoen 
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aan de 'klassieke' verschijnselen. 
Men kan zich nu afvragen, of deze patiënten wel lijdende zijn aan 

hereditaire nefritis en perceptieve slechthorendheid (Alport), doch dan 
met andere klinische verschijnselen, dan wel aan post-infectieuze glo
merulo-nefritis. Het frequent erbij vÓÓr komen van perceptieve slecht
horendheid doet toch veronderstellen, dat ook deze patiënten lijden aan 
hereditaire nefritis en perceptieve slechthorendheid (Alport), doch dat 
de klinische presentatie verschillend kan zijn. 

Het vÓÓrkomen van twee verschillende soorten erfelijke nierziekten, 
beide gepaard gaande met perceptieve slechthorendheid, in één en de
zelfde familie, kan wegens de grote onwaarschijnlijkheid wel worden 
verworpen. 

Perkoff e.a. ( 1951 )  vonden bij hun patiënten met hereditaire nefritis 
frequent een urineweginfectie. Deze infectie stond zodanig op de voor
grond, dat zij aanvankelijk meenden, dat de door hen onderzochte familie 
leed aan hereditaire pyelonefritis. 

In hun tweede publikatie over dezelfde familie (1958) zijn zij echter 
een andere mening toegedaan en spreken zij over hereditaire nefritis. 

Ook de tweede door Robin en medewerkers (1957) onderzochte fami
lie vertoonde het beeld van hereditaire pyelonefritis ,  doch ook deze 
familie werd slechts gedeeltelijk onderzocht. 

Ook incidenteel wordt door verschillende auteurs (Goldbloom 1957, 
Chappell 1960, Opitz 1962) pyelonefritis beschreven bij patiënten met 
hereditaire nefritis en perceptieve slechthorendheid, waarvan wij aan
nemen, dat zij lijden aan het syndroom 'hereditaire nefritis en percep
tieve slechthorendheid (Alport)' .  

Het optreden van een nefrotisch syndroom bij patiënten met heredi
taire nefritis en perceptieve slechthorendheid (Alport) wordt slechts 
sporadisch vermeld. (P erkoff 1958,  Robin 1957, Marie 1960). 

Behalve bovengenoemde verschijnselen, vertonen de patiënten in het 
algemeen gedurende vele jaren geen andere afwijkingen. Zij genieten 
ook overigens een normale gezondheid en groeien geheel normaal op. 

Na jaren echter gaat bij de mannelijke lijders de algemene toestand 
achteruit, tengevolge van langzaam progressieve nierfunctiestoornissen. 
Zij overlijden meestal in het tweede of derde decennium, tengevolge 
van nier-insufficiëntie. De klinische verschijnselen hierbij vertonen 
geen specifieke kenmerken. 

Het verloop bij vrouwelijke lijders is in het algemeen anders. Vrij
wel alle auteurs vermelden, dat zij zelden ernstige nierfunctiestoor
nissen zien optreden bij vrouwelijke lijders. 

15 



De levensverwachting van vrouwen wordt niet of nauwelijks be
invloed door hereditaire nefritis en perceptieve slechthorendheid (Al
port). Er zijn slechts enkele auteurs (Aitken 1909, Alport 1958, Chap
pell 1 960 en Reyersbach 1954), die het overlijden van vrouwelijke pa
tiënten op jonge leeftijd vermelden. 

Whalen ( 1961 ), Opitz (1 962) en Rosenkranz (1963) delen mede, dat 
zwangerschap een tijdelijke vermindering van de nierfuncties kan ver
oorzaken. 

Hereditaire nefritis met perceptieve slechthorendheid (Alport) mani
festeert zich altijd met microscopische of macroscopische afwijkingen 
in de urine. Veelal wordt, zoals boven werd vermeld , haematurie ge
vonden. Naast erythrocyten worden in het urine-sediment ook frequent 
cel- en korrel-cylinders gevonden. 

Morin (1958) vermeldt, dat de haematurie in de nacht minder uitge
sproken is dan overdag. 

Bij sommige patiënten wordt soms ook een duidelijke leukocyturie 
gevonden, vaak in combinatie met een bacteriurie. 

De sediments-afwijkingen bij patiënten met hereditaire nefritis (Al
port) treden frequent op in combinatie met protemurie. Volgens Perkoff 
(1958) is de proteiimrie meer uitgesproken bij patiënten, die reeds 
vele jaren lijdende zijn aan hereditaire nefritis (Alport),  dan bij jonge 
lijders. Hobolth (1963) onderzocht bij drie patiënten de eiwit-fracties 
in de urine. Hij vond een duidelijk toegenomen uitscheiding van de 
alfa-globulinen. 

Nieth (1 959) vond bij enige lijders aan hereditaire nefritis (Alport) 
glucosurie. Ook Efron ( 1965) vond bij één patiënt glucosurie. Het is 
echter ons inziens twijfelachtig of de door Efron beschreven patiënt 
leed aan hereditaire nefritis (Alport) (zie beneden). 

Wallace en Jones (1960) vermelden drie kinderen van één moeder, 
die allen overleden aan chronische glomerulonefritis. Bij deze kinderen 
én bij gezonde familieleden bleek de totaal per 24 uur in de urine 
uitgescheiden hoeveelheid aminozuren verhoogd te zijn, zonder overi
gens voorkeur voor bepaalde aminozuren. Ons inziens is ook dit geen 
juist voorbeeld van hereditaire nefritis (Alport). Wij vermelden deze 
waarneming echter, omdat door vele auteurs de bevindingen van Wallace 
en Jones in verband worden gebracht met hereditaire nefritis en per
ceptieve slechthorendheid (Al port). 

Ohls son (l963) beschrijft drie broers met ernstige myopie, progres
sieve perceptieve slechthorendheid en proteli.mrie. Verschillende ande
re familieleden leden aan proteiimrie enjof haematurie. 
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Bij twee patiënten werd de aminozuur-uitscheiding nagegaan. Bij de 
eerste patiënt werd een verhoging van de uitscheiding gevonden van 
alanine, glutaminezuur en histidine en een lichte verhoging van tyro
sine. Bij de tweede patiënt een verhoging van alanine, glycine, histidine 
en thyronine. 

Scriver, Schafer en Efron (1961), Schafer, Scriver en Efron (1962) 
en Scriver (1962) beschrijven in verschillende publikaties steeds één 
en dezelfde familie, waarin frequent haematurie en doofheid voorkomt. 
Deze familie is om verschillende redenen interessant, reden waarom 
deze familie hier nader zal worden besproken. 

Een vrouwelijke patiënt uit deze familie, die zelf ook haematurie en 
perceptieve slechthorendheid vertoonde, huwde een geheel gezonde, 
niet verwante man. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren. Twee 
meisjes en één jongen bleken te lijden aan haematurie. De jongen was 
tevens slechthorend (perceptieve slechthorendheid). 

Bij uitgebreid onderzoek van deze tak van de familie bleken twee van 
deze kinderen een nierhypoplasie te vertonen op het intraveneuze pye
logram. Ook de moeder bleek één congenitale hypoplastische nier te 
bezitten, die later operatief werd verwijderd (zie Efron 1965). 

De drie bovenvermelde kinderen, een overigens geheel gezonde zus
ter én de moeder leden tevens aan fotogene epilepsie.  Deze zelfde per
sonen, echter met uitzondering van de moeder, hadden bovendien een 
verhoogd pralinegehalte van het serum, en tevens een verhoogde uit
scheiding van praline, hydroxyproline en glycine in de urine. De rest 
van de familie, zowel de gezonden als diegenen, die leden aan haema
turie, had een geheel normaal gehalte van praline in het serum. Ook de 
vader van de hierboven besproken kinderen had een geheel normaal 
pralinegehalte van het serum. 

Over de overige patiënten met haematurie en slechthorendheid uit 
deze familie worden ons geen nadere informaties verstrekt. Efron deelt 
later (1 966) mede, dat de mannelijke lijders uit deze familie na ver
loop van jaren geen ernstige nierfunctiestoornissen gingen vertonen, 
dit dus in tegenstelling met mannelijke patiënten uit families met het 
syndroom hereditaire nefritis en perceptieve slechthorendheid (Alport). 

Bovengenoemde auteurs veronderstellen, dat bij de patiënten met het 
verhoogde pralinegehalte in het serum een afwijkend metabolisme aan
wezig is van praline. 

Een verhoogd aanbod van praline zou een blokkering veroorzaken van 
een tubulair transportsysteem, dat ook zorg draagt voor het transport 
van glycine en hydroxyproline. 

De onderzoekers toonden inderdaad aan, dat intraveneuze toediening 
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van proline aan normale proefpersonen een verhoogde uitscheiding ver
oorzaakt van de drie bovengenoemde aminozuren in de urine. Voorts 
veronderstellen zij, dat de overerving van de aminozuurafwijking waar
schijnlijk niet in relatie staat met de erfelijke 'nefropathie' en dat deze 
nefropathie, de slechthorendheid en de fotogene epilepsie schenen te 
worden overgeërfd via de moeder, terwijl de hyperprolinaemie waar
schijnlijk het gevolg is van een interaktie van een hereditaire faktor 
van de moeder met een hereditaire faktor van de vader (Schafer e.a. 
1962). Er werd geen samenhang gevonden tussen de haematurie en 
slechthorendheid enerzijds en het verhoogde pralinegehalte ander
zijds. 

Efron beschrijft in 1965 nog een familie waarin frequent haematurie 
voorkomt en bij enkele patiënten een licht verhoogd pralinegehalte van 
het serum. Een moeder en vier kinderen, allen met haematurie, hadden 
een licht verhoogd pralinegehalte van het serum. Bij slechts één patiënt 
met hyperprolinaemie en haematurie werd een verhoogde uitscheiding 
van proline en hydroxyproline waargenomen en een gering verhoogde 
uitscheiding van glycine in de urine. Enkele nakomelingen van de pa
tiënten met haematurie en hyperprolinaemie erfden wél de haematurie, 
doch niet de hyperprolinaemie. In deze familie kwam geen slechtho
rendheid en geen fotogene epilepsie voor. 

Wij vermeldden reeds, dat één patiënt uit deze familie naast de haema
turie en de hyperprolinaemie ook een glucosurie vertoonde. Deze pa
tiënt was tevens zwak begaafd. Bij obductie van deze patiënt werd een 
hydronefrotische en pyelonefritische nier rechts gevonden tengevolge 
van congenitale blaashals-obstructie. De linker nier was afwezig. Retro
peritoneaal werden aanwijzingen gevonden voor een incompleet aange
legde linker nier. Bij de overige patiënten werden op het intraveneuze 
pyelogram geen afwijkingen w:1argenomen. 

In leverhomogenaat van de overleden patiënt en van zijn inmiddels 
overleden vader (tengevolge van galblaascarcinoom; géén aanwijzingen 
voor het bestaan van nierlijden) werd door de auteur een te verwaar
lozen omzetting van l.proline in l.glutaminezuur gevonden, zonder op
hoping van 61 Pyrroline-5-carboxylzuur, waaruit zij concludeert, dat 
in deze levers een verminderde concentratie van proline-oxydase aan
wezig is. 

1 .-·proline- 6 1 .  Pyrroline-5-carboxylzuur- -1-glutaminezuur 
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Praline is een niet essentieel aminozuur, dat in de urine van volwasse
nen vrijwel niet voorkomt. In het eerste levensjaar bestaat er wél een 
prolinurie door 'onrijpheid' van de lever en door weefselinvolutie, di
rect na de geboorte, doch deze verdwijnt na het eerste levensjaar (Efron 
1965). 

Bij beschadiging van niertubuli (nefrotisch syndroom, nefritis, acute 
tubulusnecrose, multipel myeloom) kan er een verandering optreden in 
de uitscheiding van aminozuren. Efron (1965) deelt mede, dat in vele 
van dergelijke gevallen een prolinurie wordt gezien. Een toegenomen 
praline-uitscheiding zegt echter niets omtrent het pralinegehalte van 
het serum. 

Naar aanleiding van bovengenoemde publikaties meent Efron, dat er 
wél een verband moet worden gezocht tussen de haematurie, de nier
misvormingen en de hyperprolinaemie, niettegenstaande het feit , dat 
er geen duidelijke samenhang bestaat tussen deze afwijkingen. Zij ver
onderstelt de mogelijkheid, dat de genen, die verantwoordelijk zijn voor 
de hyperprolinaemie en de nierziekte, dicht bij elkaar gelegen zijn op 
hetzelfde chromosoom, en elkaar op een onbekende wijze beïnvloeden. 
Het optreden van hyperprolinaemie zou mogelijk worden veroorzaakt 
door introductie van een z .g. ' silent factor' ,  afkomstig van de (gezonde) 
vader. 

Ook Fuhrmann (1963) beschrijft een kleine familie met hereditaire 
nefritis en perceptieve slechthorendheid (Alport). Hij vermeldt, dat bij 
een moeder en haar zoon, beiden lijdende aan nefritis , een stoornis ge
vonden werd in de stofwisseling van glycine, praline en hydroxyproline. 
Ook een geheel gezonde dochter vertoonde deze afwijking. Nauwkeurige 
gegevens hieromtrent ontbreken verder in deze publikatie.  

Efron deelt in een van haar laatste publikaties (1965) mede, dat uit 
een persoonlijke mededeling van Fuhrmann haar bekend is,  dat hij bij 
z ijn patiënten niet het praline-gehalte van het serum bepaalde. 

Kapelman (1964) beschrijft een tweeling met een nefrotisch syndroom. 
Eén patiënt overleed. Bij de tweede patiënt, zijn geheel gezonde zuster, 
broer en vader werd een verhoogd serumpraline-gehalte gevonden, en 
tevens een verhoogde uitscheiding van praline,  hydroxyproline en glycine 
in de urine. Behalve bij de boven vermelde tweeling kwamen er geen 
nierafwijkingen in de familie voor. 

Ter voorkoming van misverstanden zij hier reeds meegedeeld, dat 
de waarnemingen van Kopelman, 1 964, Wallace en Jones 1965 en die 
van Schafer, Scriver 1962, en Efron 1 965, naar onze mening niet re
presentatief geacht kunnen worden voor hereditaire nefritis en percep
tieve slechtshorendheid (Alport). In de literatuur worden deze publica-
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ties echter wèl steeds in verband gebracht met dit syndroom. 
Door andere onderzoekers werden nimmer afwijkingen in de uit

scheiding van aminozuren in de urine bij patiënten met hereditaire 
nefritis waargenomen (Perkoff e.a. 1951 ,  Hooft e.a. 1963, Peters 1964, 
Pompen 1 964, Elhs e.a. 1964, Sohar 1956, Marie e.a. 1960). 
Kopelman ( 1964) vermeldt in zijn publikatie, dat ook door Scriver bij 
vijf andere families met hereditaire nefritis en perceptieve slechtho
rendheid (Alport) géén afwijkingen in het proline-metabolisme werden 
gevonden. 

Sommige onderzoekers (Williamson 1961,  Chappell 1960, Nieth 1 959, 
Peters 1964, Hobolth 1963, Marie 1960, Sturtz 1 956) vermelden, dat in 
het eiwitspectrum soms een verhoogde alfa-2-globuline-fractie wordt 
aangetroffen, veelal in combinatie met een verlaagd gamma-globuline. 
Hobolth ( 1963) heeft een aantal patiënten met hereditaire nefritis (Al port) 
en een aantal gezonde familieleden onderzocht op het vÓÓrkomen van 
auto-antilichamen tegen nierweefseL Hij deed dit met behulp van preci
pitatie door diffusie in gel, volgens de Ouchterlony-techniek, met hae
magglutinatiereacties met getanneerde erythrocyten en met de comple
ment-bindingsreactie. Er konden met geen van deze technieken auto
antilichamen worden aangetoond. 
Ook onderzocht deze auteur de sera van deze patiënten door middel van 
immunoëlektroforese; ook bij dit onderzoek werden geen karakteristieke 
veranderingen opgemerkt. 

Wasserman e.a. (1965) delen mede, dat patiënten met hereditaire ne
fritis (Alport) nooit een daling vertonen van het complement- gehalte 
in het bloed. 
Bij acute post-infectieuze glomerulonefritis wordt bij vrijwel alle pa
tiënten een daling gevonden van het complement-gehalte, gedurende de 
eerste twee weken (Lange 1960, Wasserman 1965, Rammelkamp 1963). 
Daarna stijgt het complement-gehalte weer tot de normale waarde. 

Bij negen patiënten met hereditaire nefritis (Alport) vonden zij nim
mer, noch tijdens een acute exacerbatie, noch tijdens de chronische 
fase, een verlaagd complement-gehalte. 

De intra veneuze pyelogrammen van patiënten met hereditaire nefritis 
(Alport) vertonen geen afwijkingen (Reyersbach 1 954, Sohar 1 956, Gold
bioom 1 957, Chappell 1960, Morin 1958,  Fuhrmann 1963, Hobolth 1963, 
White 1964, Peters 1964, Nichol 1964). Sturtz e.a. ( 1956) zagen twee
maal een duplicatuur van het nierbekken en een dubbele ureter bij pa
tiënten met hereditaire nefritis (Alport). Een 'case-record' in 'The 
New England Joumal of Medicine' ( 1961) vermeldt een sterke nefro-
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calcinosis bij een patiënt met hereditaire nefritis (Alport) , waarge
nomen op het intraveneuze pyelogram en later bevestigd bij de ob
ductie. Hamburger e.a. ( 1956) vermelden bij ��n patiënt enkele kleine 
verwijde calices te hebben waargenomen, speciaal aan de rechterzijde. 
Bij een tweede patiënt bestond er rechtszijdig een geringe verwijding 
van het pyelum en bij een derde patiënt werden er aanwijzingen gevon
den, die het bestaan van een sponsnier deden veronderstellen. De in hun 
publikatie afgebeelde pyelogrammen zijn niet goed te beoordelen. 

2 DE SLECHTHORENDHEID 

Alport (1927) is de eerste auteur, die er op wijst, dat vele patiënten 
in de oorspronkelijk door Gutbrie (1 902) beschreven familie,  lijden aan 
haematurie in combinatie met slechthorendheid. Hij stelt tevens vast, 
dat er bij deze patiënten waarschijnlijk sprake is van een perceptieve 
slechthorendheid, en dat slechthorendheid niet uitsluitend behoeft op te 
treden bij patiënten met nierafwijkingen, maar ÓÓk kan voorkomen bij 
familieleden zonder nierafwijkingen. Ook Perkoff (1 958) doet deze waar
neming. 

Het frequent voorkomen van de combinatie hereditaire nefritis en 
slechthorendheid is later door vele onderzoekers bevestigd (Perkoff 
1958, Reyersbach 1954, Hamburger 1956, Sohar 1954 en 1 956, Sturtz 
1956, Goldbioom 1 957,  Nieth 1 959, Fuhrmann 1963, Chappell 1960, 
Williamson 1961 , Shaw 1961 , Whalen 1961,  Howe 1962, Dubach 1962, 
Hobolt 1963, Schneider 1 963, Ohlsson 1 963 , Mulrow 1 963 , Junod 1963, 
Pompen 1964, White 1964, Huriet 1965, Tiliakos 1964, Ellis 1 964, Nichol 
1964, Peters 1964 en Johnson 1 965). 

Enkele auteurs onderscheiden hereditaire nefritis in een vorm m�t 
slechthorendheid, en �én zÓnder slechthorendheid. 

Marie e.a. ( 1960) baseren deze indeling op slechts enkele waarne
mingen, waarbij niet in alle gevallen een audiogram werd vervaardigd. 
Zij beroepen zich tevens op de waarnemingen van Morin (1958), doch 
ook deze auteur maakte bij zijn patiënten geen audiogrammen. 

Lenz (1964) baseert deze differentiatie voornamelijk op literatuur uit 
de vorige eeuw, �n op de door Goldman e.a. (1959) onderzochte familie. 
Bij het nalezen van de originele publikatie van laatstgenoemde auteurs 
blijkt, dat slechts �én patiënt door hen zelf werd onderzocht. 

Ook Whalen e.a. (1962) baseren deze differentiatie, naar het ons voor
komt, op onvoldoende gegevens, nl. de gegevens van Rinkoff (1939) en 
Wallace e.a. ( 1960). 
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Rinkoff (1939) vermeldt drie broers, die in een kort tijdsbestek en na 
een betrekkelijk korte periode van klachten overleden tengevolge van 
nierinsufficiëntie. De auteur spreekt echter niet over slechthorendheid. 

Wallace e.a. (1960) beschrijven drie kinderen, die overleden aan glo
merulonefritis. Zij waren niet slechthorend. Oe overige familieleden 
waren geheel gezond. 

Helaas zijn vele auteurs uiterst vaag over de door hen vastgestelde 
slechthorendheid bij patiënten met hereditaire nefritis (Alport). Veelal 
beperken zij zich tot het vermelden van 'slechthorend' of 'niet slecht
horend' .  Slechts enkelen drukken in hun publikatie een audiogram af 
(Bouchat 1956, Gregg 1963, Tiliakos 1 964, Chappell 1 960). 

Anderen geven een meer of minder duidelijke beschrijving van de 
audiogrammen van hun patiënten met hereditaire nefritis (Bouchat 1 956, 
Lemoyne 1962, Ohlsson 1963, Sturtz 1956, Perkoff 1958, Marie 1960, 
Goldbioom 195 7 en Chappell 1960). 

Hieruit, en uit de afbeeldingen van audiogrammen van patiënten met 
hereditaire nefritis (Alport) kan men opmaken, dat er bij de meeste 
patiënten sprake is van een lichte tot matige, min of meer symmetrische 
perceptieve slechthorendheid, waarbij het grootste gehoorverlies ge
legen is in het hoge tonen-gebied. 

Uit sommige van deze beschrijvingen blijkt, dat de patiënt zeer waar
schijnlijk leed aan ' lawaai-doofheid' (Chappell 1 960, Williamson 1 961 ) .  
Bij anderen is er sprake van een gecombineerde geleidings- en percep
tieve slechthorendheid (Tiliakos 1964, Sturtz 1956). De oorzaak van de 
aandoening, zowel van het binnenoor, als van het middenoor is niet 
zonder nader onderzoek aan te wijzen. 

Hieruit blijkt wel, dat het gevaar bestaat, dat een klinikus, zonder 
enige kennis van audiologie, te gemakkelijk de diagnose ' slechthorend
heid, behorende bij hereditaire nefritis (Alport), zal stellen. 

Oe slechthorendheid wordt soms pas ontdekt bij het maken van een 
audiogram. 

In het algemeen is de slechthorendheid langzaam progressief en kan 
tot ernstige slechthorendheid leiden ( Alport 1927, Perkoff 1 958). Volgens 
Perkoff (1958) is het optreden van slechthorendheid bij patiënten met 
hereditairenefritis (Alport) een prognostisch somber voorteken. Daar
entegen wordt slechthorendheid soms gezien bij familieleden zonder de 
verschijnselen van hereditaire nefritis (Alport). 

Slechthorendheid is geen obligaat symptoom bij lijders aan heredi
taire nefritis (Alport). 

Over de frequentie van het vÓÓrkomen van slechtshorendbeid bij pati
enten met hereditaire nefritis (Alport) kan men een indruk krijgen uit de 
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bevindingen van Perkoff e.a. (1958). Deze onderzoekers vonden bij zes
tien mannelijke patiënten dertien maal een perceptieve slechthorend
heid, éénmaal een dubieuze slechthorendheid en tweemaal geen slecht
horendheid. 

Bij 24 vrouwelijke patiënten namen zij slechts één maal een percep
tieve slechthorendheid waar, twee maal dubieuze slechthorendheid en 
21 maal geen slechthorendheid. 

Ooktabel VII (zie pag.l 11 ) geeft duidelijk aan, dat slechthorendheid in 
veel geringere mate wordt gezien bij vrouwelijke lijders dan bij man
nelijke lijders. 

3 OOGAFWIJKINGEN 

Enkele onderzoekers delen mede bij patiënten met hereditaire nefritis 
en perceptieve slechthorendheid (Alport) ook oogafwijkingen te hebben 
waargenomen. 

Zo vermeldt Reyersbach (1 954) bij vier patiënten 'aangeboren oog
anomalieën' te hebben waargenomen. In 1 957 wordt in 'case record' 
no.4351 1  in 'The New England Joumal of Medicine' een foto afgedrukt 
van een oog van één der patiënten uit de familie van Reyersbach. Er 
wordt evenwel niet vermeld om welke anomalie het hier gaat. Perrin 
(1964) meent uit deze foto te mogen opmaken, dat het een cataracta 
polaris anterior is. Dit is een aangeboren afwijking. Rochat en Dekking 
(1 956) vermelden in hun leerboek, dat dit, strikt genomen, geen cataract 
is,  aangezien het de lensvezels ongemoeid laat. Anatomisch ligt deze 
' cataract' vlak onder de lenskapsel, en ontwikkelt zich door woekering 
van het lens epitheel, dat de binnenzijde der lenskapsel aan de voorkant 
bekleedt. Men stelt zich voor, dat de lensepitheelcellen, waaruit aan de 
equator van de lens gedurende het latere leven nog voortdurend lens
vezels gevormd worden, tengevolge van een prikkel nu ook in het pupil
vlak trachten lensvezels te vormen, die echter abortief uitvallen en 
slechts een ondoorschijnende streperige massa gaan uitmaken. De 
voorste poolcataract doet zich, met opvallend licht in de donkere ka
mer gezien, voor als een wit centraal gelegen puntje, in de pupil zicht
baar. 

Ook Goldbioom (1957) vermeldt bij een patiënt met hereditaire nefri
tis en slechthorendheid (Alport) een dubbelzijdige cataraera polaris 
anterior te hebben gezien. 

Sohar (1954, 1956) beschrijft vier broers met progressieve doofheid, 
protemurie en haematurie. Zij waren allen sterk myoop. Twee van hen 
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hadden een congenitale cataract a po la ris posterior. Dit is de rest van 
de normaliter geheel verdwijnende embryonale Arteria hyaloidea. 
Deze ligt geheel buiten de lenskapsel en is dus , evenmin als de catarac
ta polaris anterior, een ware cataract. Met doorvallend licht is het een 
stipje ofdraadje op de achterzijde van de lens (Rochat en Dekking 1956). 
De andere twee broers vertoonden een sferofakie; dit is een misvor
ming, veroorzaakt door een plotseling tot stilstand komen van de ont
wikkeling van de lens. De meeste onderzoekers menen, dat dit wordt 
veroorzaakt door een aplasie van de zonula van Zinn. De zonula-vezels, 
die te zwak zijn, zijn niet in staat om de gebruikelijke druk uit te oe
fenen op de periferie van de lens, waardoor deze zijn foetale ronde 
vorm behoudt. De toegenomen sagittale doorsnee van de lens veroor
zaakt myopie. 

Sferofakie is een zelden optredende congenitale misvorming. 
Gregg e.a. (1 963) vonden bij één patiënt met nierafwijkingen en slecht

horendheid, van wie zij aannamen dat hij lijdende was aan hereditaire 
nefritis (Alport) (familie-anamnese negatief) een spontane ruptuur van 
de lens van het rechter oog, en later een juveniel cataract van het lin
ker oog. In het rechter oog ontwikkelde zich een cataracta polaris an
terior. Na overlijden werd bij pathologisch-anatomisch onderzoek een 
cataracta polaris anterior links gevonden, die uit hyaliene materiaal 
bestond, omgeven door een eenlagig epitheel aan vÓÓr- en achterzijde. 
Het epitheel bestond uit platte cellen, die zich in twee lagen splitsten 
aan de rand van de cataract. In één zone, aan de rand van de cataract, 
was de kapsel verscheidene cellen dik, hetgeen geleek op een redupli
catie van het epitheel. De lens vezels, gelegen direct onder de cataract, 
schenen gedegenereerd, doch de lens en de overige delen van het oog 
waren geheel normaal. Een en ander werd beschouwd als een congeni
taal, of juveniel cataract. 

Ohlsson (1 963) beschrijft drie broers met hereditaire nefritis,  waar
bij tevens een ernstige myopie bestaat ( -20 dioptriën). Bij twee bestond 
tevens een geringe ondoorschijnendbeid van de lens . 

Nieth (1959) zag bij één patiënt een keratoconus. Dit is een cornea 
conica, een aangeboren afwijking, waarbij het midden van de cornea 
verdund is en uitpuilt , zodat zij, van opzij gezien, niet een bolsegment 
maar een kegel lijkt. 

Howe e.a. (1962), Mettier (1963) en Perrin (1964) vermelden bij eni
ge patiënten lenticonus te hebben waargenomen, hetgeen een plaatse
lijke verdunning van de lenskapsel is, waardoor de lens plaatselijk uit
puilt. Lenticonus kan zowel aan de voor-, als achterzijde optreden. 

Volgens Duke-Elder (1943) moet de oorzaak van lenticonus worden 
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gezocht in de periode nà de geboorte. 
Asperti (1 964) veronderstelt , dat lenticonus wordt veroorzaakt door 

een afwijkende water- en zouthuishouding. Hij baseert deze mening 
op een waarneming bij een patiënt met chronische nefritis en uraemie 
waarbij zich een dubbelzijdige lenticonus ontwikkelde aan de voorzijde 
en een geringe lenticonus aan de achterzijde in één oog. 

Bunge (1965) vermeldt een patiënt met 'nefropathie'  en perceptieve 
slechthorendheid, van wie wordt aangenomen, dat hij lijdt aan het Alport
syndroom, alhoewel er cseen familie-onderzoek werd verricht, en de 
patiënt slechts zeer vage gegevens verstrekte over zijn familie. Bij 
deze patiënt nu werd een fundus albipunctatus vastgesteld, hetgeen een 
variant is van de z.g. tapeto-retinaie degeneratie (primaire pigmen
taire degeneratie van de retina). 
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HOOFDSTUK 111 

H I STOLOGIE 

1 NIEREN 

Uit de literatuur werden door ons alle pathologisch-anatomische ge
gevens verzameld over nieren van patiënten met hereditaire nefritis 
(Alport). 

Deze gegevens werden, ter bevordering van de overzichtelijkheid, 
in tabelvorm ondergebracht (tabel I en II). Hierin zijn niet de gegevens 
opgenomen van patiënten, waarvan naar onze mening niet of onvoldoende 
het hereditaire karakter was aangetoond. 

In tabel I worden de gegevens , verkregen door middel van percutane 
naaldbiopsie vermeld, in tabel II de gegevens verkregen bij obductie. 

Bij het waarderen van de gegevens uit tabel I en II, dient men wel 
te beseffen, dat de beoordeling van de diverse preparaten steeds door 
verschillende onderzoekers geschiedde. 

Bij bestudering van tabel I blijkt, dat de histologische afwijkingen bij 
jonge patiënten voornamelijk gelocaliseerd zijn in de glomeruli. De af
wijkingen zijn doorgaans gering en meestal is het niet mogelijk om op 
het histologische beeld tot een duidelijke diagnose te komen. 

Bij patiënten, die overleden tengevolge van hereditaire nefritis (tabel) 
Il) werden duidelijke en ernstige afwijkingen gevonden. De histologische 
diagnose, gesteld bij obductie, is meestal chronische glomerulonefritis ,  
doch ook frequent pyelonefritis. Bi j  enkele patiënten, bij wie de  histo
logische diagnose pyelonefritis luidde, was de klinische diagnose chro
nische glomerulonefritis (Goldbloom e.a. 1957,  Perkoff e.a. 1951).  

Van Buchem en Beetstra (1 965) vonden bij drie patiënten met heredi
taire nefritis (twee niet gepubliceerde patiënten en één door hen be
schreven patiënt) met behulp van micro-dissectie kronkelend verlopende 
tubuli , deels wijd, deels smal. De verzamelbuisjes waren verdikt en 
vertoonden weinig vertakkingen. Deze techniek werd bemoeilijkt door 
de sterke toename van het interstitiële bindweefsel. Hun bevindingen 
worden ook weergegeven in tabel II. 

Deze auteurs vermelden tevens, dat zij een gering aantal glomeruli 
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aantroffen, hetgeen, aldus de auteurs,  door vele andere, niet met name 
genoemde, onderzoekers wordt bevestigd. 

Goldbioom (1957) vond met de microdissectie-techniek bij een patiënt 
met hereditaire nefritis (Alport) verwijde tubuli met zowel atrofisch, 
als ook hypertrofisch epitheel; hij interpreteerde deze afwijkingen als 
passende bij chronische pyelonefritis.  Hij vermeldt geen afwijkingen in 
de zin van die,  waargenomen door Van Buchem en Beetstra. 

Verschillende auteurs (Perkoff l951 en 1958, Goldbioom 1957, Whalen 
1961,  'case record' in 'The New England Journal of Medicine' 1 957) 
vermelden in preparaten van nieren, afkomstig van patiënten met here
ditaire nefritis (Alport), met een vetachtige substantie gevulde cellen 
te hebben waargenomen. Deze cellen hebben een schuimachtige struc
tuur en worden wel 'schuimcellen' genoemd. De schuimcellen liggen 
doorgaans in groepjes bijeen, zowel in de schors als in het merg. Soms 
ook liggen zij radiair gerangschikt, net alsof zij gelegen zijn op plaat
sen, waar voorheen tubuluscellen zich hebben bevonden (Whalen 1961 , 
'case record' in 'The New England Journal ofMedicine' 1957, Goldbioom 
1957) .0p dwarse doorsneden zijn zij soms ook omzoomd door een nor
male, of verdikte tubulus-basaal-membraan (Whalen 1961 ). De groep jes 
schuimcellen liggen soms ook verspreid tussen reticulum-cellen en 
bindweefsel. 

Bij histochemisch onderzoek ( 'The New England Journal of Medicine' 
1957) bleken deze schuimcellen cholesterol en fosfolipiden te bevatten. 

Aan vankeiijk bestond het vermoeden, dat deze schuimcellen specifiek 
waren voor hereditaire nefritis (Alport). 

Whalen e.a. (1961) onderzochten retrospectief 105 obducties, waar
bij de diagnose glomerulonefritis was gesteld, en tevens 105 obducties 
met als diagnose pyelonefritis.  In de eerste groep werden bij negen 
patiënten in de nieren de boven beschreven schuimcellen aangetroffen. 
Volgens de auteurs betrof dit twee patiënten met hereditaire nefritis 
en slechthorendheid (Alport), één patiënt met hereditaire nefritis 
(Alport) zonder slechthorendheid, twee patiënten met nierziekten in de 
familie,  zonder nadere gegevens , en vier patiënten zonder nierziekten 
in de familie. Bij negentien patiënten, bij wie er sprake was van nier
ziekten in de familie, werden geen schuimcellen aangetroffen. Deze 
families werden niet nader onderzocht, zodat de diagnose niet nader 
werd geverifiëerd. In de tweede groep, de groep dus , waarbij de diagnose 
pyelonefritis luidde, werden bij zes patiënten schuimcellen aangetrof
fen ; eenmaal betrofhet een patiënt met nierziekten in de familie,  bij de 
resterende vijf was de familie-anamnese negatief. 
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T a b  e 1 
Literatuur-overzicht van de histologische bevindingen bij nierweefsel 

van patiënten met hereditaire nefritis en perceptieve slechthorendheid (Alport), verkregen met naaldbiopsie 

Naam Ge- Leef- Korte omschrijving van de biopsie Histologische 
van de auteur slacht tijd diagnose 

Perkoff e.a. 2 13 j. Geringe verdikking van de basaalmembranen van de kapsel van Bowman. Eén ge- geen 
( 1951 en 1 958) hyaliniseerde glomerulus. Geen ontsteking, enkele erythrocyten in de tubulus-

lumina. 

2 15 j. Verdikking van de basaalmembraan van de kapsel van Bowman. 2 Hyaliene glo- geen 
meruli; geen ontsteking, erythrocyten in de tubulus-lumina. 

2 28 j .  Focale glomerulaire sclerose en verdikking van d e  basaalmembraan van d e  kap- geen 
sel van Bowman; enkele hyaliene glomeruli. Focale tubulusatrofie en interstitiële 
fibrose. Tubulaire en interstitiële vetneerslagen (schuimcellen), geringe focale 
lymfocytaire infiltratie. 

2 28 j. Focale verdikking van de basaal membraan van de kapsel van Bowman. Enkele geen 
hyaliene glomeruli. Enkele kleine haarden van lymfocytaire infiltratie. 

Reyersbach <1 2 j .  Enkele onderontwikkelde glomeruli, maar de overige glomeruli waren geheel geen 
e.a. (1954) normaal. De ruimten van Bowman waren geheel vrij. Capillairen: geen afwijkin-

gen. Veel erythrocyten in de tubulus-lumina. Normale bloedvaten . Verder geen 
bijzonderheden. 

Howe and Uitsluitend vermelding, dat bij 3 patiënten een biopsie werd verricht. Er werden Interstitiële 
Smythe ( l 962) geen schuimcellen gevonden. nefritis (3x) 

Rosenkranz 2 5 j. Enkele glomeruli vertonen een sterke kapselfibrose; het epitheel van het buiten- 'Haard-
(1963) ste kapselblad is celrijk en gezwollen. Ook bestaat er een toename van de glo- nefritis' 

merulusdekcellen. De overige glomerul.i zijn mogelijk iets groter en vertonen 
een vermeerdering en zwelling van het kapsel-epitheel en dekcellen, echter zon-
der kapselfibrose. Het tubulus-apparaat vertoont geen bijzonderheden. 

2 5 j. ln het algemeen normaal schors- en mergweefseL Vlak bij elkaar worden 2 op- 'Haard-
vallend kleine glomeruli gezien. De ene glomerulus toont een duidelijke celver- nefritis' 

meerdering; de andere een sterke zwelling en verdikking van het kapsel-epitheel 
in de vorm van een 'half maantje' . 

Tiliakos e.a. J 1 7  j .  Nefrosclerose en duidelijke verwijding van d e  tubuli met degeneratie van het tu- Chronische 
( 1964) bulus-epitheel. De glomeruli zijn gelobd van vorm en zijn atrofisch. De kapsel nefritis met 

van Bowman is verwijd. nefrosclerose 
- --
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Naam 
van de auteur 

Perkoff e.a. 
(1951) 

Perkoff e.a.  
(1958) 

Goldbioom 
e.a. (1 957) 

T a b e l  li 
Literatuur-overzicht van de histologische bevindingen bij nierweefsel van patiënten 

met hereditaire nefritis en perceptieve slechthorendheid (Alport) verkregen bij obductie 

Ge- Leef-
Korte omschrijving van de pathologische anatomie van de nier bij obductie 

slacht tijd 

rJ 30 j. Kleine geschrompelde nieren, zonder tekenen van obstructies van de urinewegen, 
rJ 22 j. geen tekenen van anatomische anomalieën.  Bij microscopisch onderzoek werden 

diffuse infiltraten gezien van schors en merg met ontstekingsexsudaat, bestaande 
uit overwegend lymfocyten en weinig polynucleaire leukocyten. Oe glomeruli , 
uitgezonderd in de verlittekende gebieden, vertonen geen verdikking van de kap-
sel van Bowman. Normale basaalmembraan. Geen ontstekingsinfiltraat in het 
intercapillaire bindweefsel. Oe verzamelbuisjes zijn in de verlittekende gebieden 
duidelijk verwijd met afplatting van het epitheel en neerslagen van eiwit, ery-
throcyten en leukocyten in het lumen. Elders vertonen de tubuli enige verdikking 
van het epitheel; vele bevatten cellen en eiwit in het lumen. Oe meest opvallende 
afwijking was de enorme infiltratie van lymfocyten door het gehele interstitium. 
Er werden enkele abcesjes gezien. 

rJ 43 j. Kleine geschrompelde nieren. De kapsel was adhaerent. Oe dikte van de schors 
was duidelijk verminderd. Geen afwijkingen aan blaas, ureteren en pyelum. En-
kele glomeruli waren normaal. De overige lagen in dikke lagen periglomerulair 
fibrotisch weefsel. Sommige hiervan waren compleet gehyaliniseerd. Vele glo-
meruli vertoonden de karakteristieke veranderingen van sub-acute glomerulo-
nefritis (halve maantjes van epitheel), maar de omvang van de nieren, de atrofie 
van de tubuli en de afwijkingen in de schors wezen op een meer chronisch pro-
ces. Het interstitium vertoonde lichte Jymfocytaire infiltratie. In het interstitium 
werden veel schuimcellen aangetroffen. Er bestond een duidelijke arterioloscle-
rose. 

62 j .  Biopsie postmortaal verricht. Er bestaan diffuse corticale littekens met atro-
fische en hier en daar hypertrofische tubuli. Er zijn vele hyaliene glomeruli . 
Sommige glomeruli vertonen een verdikte kapsel van Bowman. Hier en daar be-
vinden zich wasachtige massa 's in de glomeruli; enkele hyaliene arteriolen. 

� 5 j . Kl�ine nieren, gekorreld oppervlak, kapsel niet adhaerent. Oe schors was slechts 
2 a 3 mm dik. In de schors vielen macroscopisch radiair gerangschikte helder 
gele strepen op. De pyramiden waren bleek van kleur. Oe urineafvoerwegen wa-
ren macroscopisch normaal. Microscopisch vertoonden de structuren van de 
schors veranderingen als bij chronische pyelonefritis met vetafzetting in het in-
tPr-=:tititllrn n� tTQl o C'lt",...a .... o .... h1 ..... 1,.-.- � ...... .... ...... ..... ..... ... _ . .  ! .. ____ .._ - . .  
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Naam Ge- I Leef-
van de auteur I slacht I tijd 

Korte omschrijving van de pathologische anatomie van de nier bij obductie 
Histologische 

diagnose 

cellen. Deze verzamelingen schuimcellen schenen de nefronen van elkaar te 
scheiden. De resterende nefronen vertoonden diverse afwijkingen. Vele tubuli 
waren duidelijk verwijd. Van sommige was het epitheel plat, van andere juist 
hypertrofisch. Enkele lumina bevatten eiwitneerslagen. In vele verzamelbuisjes 
werden korrelcylinders met haempigment aangetroffen. Microdissectie van de 
nieren bevestigde de bovenbeschreven morfologie van de tubulusafwijkingen. De 
schors vertoonde duidelijke interstitiële fibrose in combinatie met rond-cel-in
filtraten. De glomeruli waren in het algemeen normaal, alhoewel enkele fibreus 
en gehyaliniseerd waren. De kapsel van Bowman was in het algemeen normaal. 
De intrarenale bloedvaten waren normaal. 

& I 10 j. I De nieren waren te klein, het oppervlak was korrelig, de kapsel licht adhaerent. , Chronische 
De schors was te dun. Het merg leek gestuwd en bevatte een aantal kleine cysten, pyelonefritis 
met een doorsnede van 0,2 cm. De bloedvaten waren normaal, evenals de urine-

Hobolth 
(1963) 

Dubach 
(1 962) 

'? 

? 

Chappell en 1 '? 
Kelsey ( 1960) 

afvoerwegen. Microscopisch bestond er een duidelijke tubulus-atrofie, terwijl de 
glomeruli in het algemeen geen afwijkingen vertoonden. Vele glomeruli vertoon-
den periglomerulaire fibrose, maar de lissen en de kapsel van Bowman waren 
zonder afwijkingen. Een klein aantal glomeruli waren get:eeltelijk of geheel ge-
hyaliniseerd. Het interstitium was licht oedemateus en geinfiltreerd met lymfo-
cyten. Vele verzamelbuisjes waren verwijd en gevuld met cylinders. De normale 
tubuli bevatten soms leucocyten. Slechts enkele schuimcellen werden gezien. 

82 j. l De kapsels van de nieren waren niet adhaerent. De grootte van de nieren was 
1 1  x 6 x 2� cm. Het oppervlak van de nier vertoonde een fijne korreling. ln de 
linker nier werden enkele infarcten gezien. Het nierparenchym, speciaal de 
schors, was smal. Bij microscopisch onderzoek vertoonde het nierparenchym 
weinig afwijkingen, met slechts hier en daar gehyaliniseerde glomeruli. In de 
pyramiden bestond een duidelijke toename van bindweefsel. De bloedvaten waren 
verdikt en hadden vernauwde lumina. 

? I Uitsluitend vermelding van drie obducties met het beeld van chronische glome- J Chronische 
rulonefritis. glomerulo-

nefritis (3x) 

15 j . l De nieren waren klein. De schors was dun en vertoonde een korrelig oppervlak. , Chronische 
De kapsel was met enige moeite los te maken van de nier. Bij microscopisch pyelonefritis 
onderzoek bleek er een duidelijke verlittekening van de schors te bestaan, met 
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9 15 j .  

rJ 21 j . 

r! 26 j .  

· --

T a b e 1 ll (vervolg) 

Korte omschrijving van de pathologische anatomie van de nier bij obductie 

infiltratie van ronde cellen. De glomeruli vertoonden wisselende beelden, van 
complete hyalinisatie, via duidelijke proliferatie van de vaatkluwen en de kapsel, 
tot geheel normale glomeruli. De tubuli waren atrofisch en bedekt met geschrom-
pelde epitheelcellen. 
Denieren waren klein en vertoonden een fijn korrelig oppervlak. De schors was 
dun. Nierbekken en ureteren vertoonden geen afwijkingen. Bij microscopisch 
onderzoek bleken vele glomeruli geoblitereerd te zijn. Op andere plaatsen be-
stond fibrose en proliferatie van het epitheel in het merg, tezamen met cellu-
laire proliferatie van de kapsels en af en toe adhaesies. Er bestond een diffuse 
interstitiële fibrose en verspreide lymfocytaire infiltraten . Vele van de tubuli 
waren verwijd , terwijl de lumina eiwit bevatten. De bloedvaten waren normaal. 

Er bestaat een korreling van het oppervlak. De korreling bleek te berusten op 
kleine littekentjes met gehyaliniseerde glomeruli en chronische ontstekingsin-
filtraten. Er bestonden woekeringen van de kapsel van Bowman met vorming van 
halve maantjes. 

Uitsluitend vermelding van vier obducties met het beeld van klassieke glomeru-
lonefritis. 

De nieren waren klein, met een korrelig oppervlak. De kapsel was niet adhae-
rent. De schors was dun. De pyela waren wat verwijd. De ureteren en de nier-
arteriën vertoonden geen bijzonderheden. Bij microscopisch onderzoek werden 
er slechts weinig glomeruli gezien. Deze waren tamelijk groot en de meerder-
heid vertoonde foetale kenmerken. Zij bevatten enkele hyaliene plekjes. Hier en 
daar adhaesies met de kapsel van Bowman, die uit gezwollen cellen bestond. De 
tubuli waren atrofisch of hypertrofisch. De hypertrofische lagen in kleine groep-
jes en veroorzaakten de fijne korreling op het oppervlak. De hypertrofische tu-
buli waren gedilateerd en bedekt met plat opgezwollen epitheel. Verschillende 
tubuli bevatten een eiwitcylinder. Het interstitium toonde een duidelijke toename 
van bindweefsel en lymfocytaire infiltratie. Schuimcellen werden niet aangetrof-
fen. De wanden van de arteriën waren verdikt. Het merg bevatte een afgenomen 
aantal verwijde, iets onregelmatige verzamelbuis jes, waarin zich eiwitcylinders 
bevonden. Microdissectie-techniek: de lengte, maar ook de dikte van de proxi-
male tubuli was duideli jk verschillend. Sommige waren breed, met een kronke-
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Whalen e.a. 
(1961) 

New England 
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Medicine 
(1957) 
257' 1231 
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van een 
patiënt uit de 

Ge- Leef-
slacht tijd 

r1 24 j.  

r1 

Korte omschrijving van de pathologische anatomie van de nier bij obductie 
Histologische 

diagnose 

lend verloop. Er werden ook dunne tubuli gevonden. De verzamelbuisjes waren 
verdikt en van een rigide consistentie. Zij hadden weinig vertakkingen. Distaal 
werden smalle divertikeltjes gezien. Ook de distale tubuli waren verdikt, rigide I en geelachtig van kleur. 

Kleine atrofische nieren. De kapsel was iets verdikt, maar niet adhaerent. De Chronische 
schors fijn korrelig van oppervlak, vertoonde een gele kleur, met een klein aan- glomerulo-
tal retentiecysten en donkerrode bloed-puntjes. Dikte van de schors 3-4 mm. In nefritis 
de schors werden ook enkele gele vlekken gezien, welke bij microscopisch on-
derzoek bleken te berusten op ophopingen van schuimcellen. De bloedvaten ver-
toonden geen duidelijke bijzonderheden. Het nierbekken vertoonde geen chroni-

I 
sche ontstekingsverschijnselen. Microscopisch onderzoek leverde een duidelijke 
reductie op van het aantal glomeruli. Vele glomeruli waren compleet gehyalini-
seerd en waren vrijwel niet te onderscheiden van het littekenweefsel. De reste- ' 

rende glomeruli waren alle veranderd. De capillairlissen waren verdikt en ver-
toonden adhaesies, in andere glomeruli vormden proliferatie van epitheelcellen 
atypische halve maantjes. Hyaliene thrombose en verscheuring van de capil lai-
ren met bloedingen in de ruimte van Bowman waren hier en daar zichtbaar. De 
erbij behorende tubuli waren atrofisch of onherkenbaar. De intact gebleven tubuli 
waren hypertrofisch verwijd, terwijl hyaliene cylinders de lumina opvulden. De 
arteriën vertoonden sclerotische veranderingen. Vele, grote, schuimcellen lagen 
in de verwoeste delen van de schors. Zij lagen frequent in rijen, alsof zij lagen 
op plaatsen waar voorheen tubulus-cellen zich hadden bevonden. Vele van deze 
cellen lagen omzoomd door een normale of verdikte tubulaire basaalmembraan. 
Andere schuimcellen lagen verspreid tussen reticulum-cellen en bindweefselve-
zeis. (De schuimcellen werden ook in groten getale aangetroffen in de longen, 
doch niet in andere organen. )  

De nieren wogen de  helft van het normale gewicht. Het oppervlak maakte een Interstitiële 
'gepeperde' indruk door heldere geeloranje vlekjes. Bij doorsnijding bleken deze glomerulo-
vlekjes te berusten op lineair verlopende strepen door de schors. Microscopisch nefritis 
bleken deze strepen rijen cellen te zijn gevuld met vet, gelegen in groepjes, on-
geveer gerangschikt als een gekronkelde tubulus, tevens in rijen, en ook op de 
plaats van tubuli ; een lumen in deze rijen schuimcellen kon niet worden gevon-
den. Toch geleken deze cellen meer op met vet beladen fagocyten, dan op met 
vet beladen tubulus-epitheelcellen. Er waren geen aanduidingen van overgang 
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� 2 6  j. 
� 32 j. 
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� 45 j. 

T a b e 1 ll (vervolg) 

Korte omschrijving van de pathologische anatomie van de nier bij obductie 

van tubulus-cellen in met vet beladen cellen. Het interstitiële weefsel rondom 
de schuimcellen was duidelijk fibrotisch, er bestond tevens een geringe lymfo-
cytaire infiltratie van het interstitium, doch geen verdere aanduidingen van ont-
steking of infectieuze pyelonefritis. De glomeruli vertoonden de klassieke ver-
schijnselen van glomerulonefritis. 

De constant afwezige afwijkingen bij alle geobduceerde patiënten bestonden uit 
een opvallende proliferatie van de intima van de nier-arteriën, matige tot em-
stige interstitiële fibrosis en opvallende obstructie van de tubuli door cylinders. 
Slechts bij twee patiënten werden schuimcellen gevonden. Deze waren slechts 
in kleine groepjes aanwezig. In twee gevallen bestond er een duidelijke verdikking 
van de basaal-membraan van de glomerulus-capillairen, en een matige tot em-
stige fibrosis van de glomeruli, met duidelijke halve maan-vorming. Bij deze 
twee patiënten bestond er slechts een geringe lymfocytaire infiltratie van het 
weefsel rond het pyelum. Bij één andere patiënt bestond er, naast duidelijke ont-
steking van de glomeruli met halve maan-vorming, een verdikking van de basaal-
membraan; tevens een opvallende interstitiële fibrose en een ernstige infiltra-
tie van het weefsel rond het pyelum met plasma-cellen. 

Histologische 
diagnose 

Glomerulo-
nefritis (3x) 
Pyelonefritis 
(2x) 

I 
I 



Figuur 2 
Schuimcellen in nierweefsel (biopsiel van een patiënt met hereditaire nefritis 

en perceptieve slechthorendheid (W.N.H. , uit jam. H. , TV, 3) H&E 500x 

De auteurs concluderen uit dit onderzoek, dat schuimcellen ' in ze
kere mate' specifiek zijn voor hereditaire nefritis (Alport), en dat het 
vinden van schuimcellen een prikkel moet zijn voor het nauwkeurig na
gaan van de familie-anamnese. 

Ook Sanerkin (1 963) zocht bij obducties gericht naar schuimcellen. 
Bij 22 patiënten, bij wie de pathologisch-anatomische diagnose subacute 
glomerulonefritis was gesteld, werden geen schuimcellen in de nieren 
aangetroffen. Bij 83 patiënten, overleden aan een chronische glomerulo
nefritis (patholoog-anatomische diagnose) , werden in meer dan éénderde 
van de gevallen schuimcellen gezien. De meerderheid vertoonde slechts 
een minimaal aantal schuimcellen. Bij slechts vier patiënten werden 
zeer grote aantallen schuimcellen aangetroffen. De auteur vermeldt 
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Figuur 3 
Schuimcellen in nierweefsel (biopsiel van een patiënt met hereditaire nefritis 

en perceptieve slechthorendlzeid (W.N.H. , uit jam. H. , TV. 3) H&E SOOx 

geen familie-anamnese van de overleden patiënten. De schuimcellen 
werden in het algemeen aangetroffen in kleine groepjes of strengen bij
een,  soms radiair gerangschikt. 

Sanerkin (1963) vermeldt verder, dat deze groepjes schuimcellen 
altijd door een membraantje worden omringd, dat zich scherp aftekent 
bij een reticulinekleuring. Hij meent, dat dit membraantje niet te onder-
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scheiden is van de basaalmembraan van de in de nabijheid gelegen 
tubuli. Binnen het membraantje, de schuimcellen omzomend, werden 
geen reticulinevezels gezien, zodat de cellen onderling niet gescheiden 
zijn door reticuline. Ook tubuluscellen zijn niet onderling gescheiden 
door reticuline, aldus Sanerkin. 

Deze schrijver vermeldt verder, dat de meeste groep jes schuimcellen 
van dezelfde grootte-orde zijn, als die van de proximale tubuli. Soms 
wordt bij het vervaardigen van seriecoupes, de overgang van een streng 
schuimcellen in herkenbare tubuluscellen, met een lipide-achtige sub
stantie beladen, gezien, beide gelegen binnen dezelfde reticulum-mem
braan. Doorgaans vertonen de strengen of groepjes schuimcellen geen 
lumen in het centrum. Een enkele maal nam hij wél een lumen waar, 
veelal in overgangsgebieden. 

Sanerkin (1963) vond soms schuimcellen in de fibreuze nierkapsel, 
onmiddellijk gelegen boven de schors. Hij veronderstelt, dat deze cellen 
tubulaire schuimcellen zijn. Deze zouden afkomstig zijn van opper
vlakkig gelegen tubuli, achtergebleven in subcapsulaire littekens, die 
naderhand worden opgenomen in het fibreuze weefsel van het kapsel. 

Sanerkin (1963) concludeert uit deze bovenstaande gegevens,  dat de 
schuimcellen een tubulaire oorsprong hebben, doch hij acht toch ook 
een histiocytaire oorsprong van schuimcellen niet uitgesloten. Ook 
Balogh en Gloor (1965) veronderstellen, dat de schuimcellen bij here
ditaire nefritis (Alport) van tubulaire origine zijn. 

Castieman (1957), de patholoog-anatoom van de 'case records' in 'The 
New England Joumal of Medicine' meent, dat schuimcellen een histio
cytaire oorsprong hebben. Ook de redactie van de J.A.M.A. (1962) meent, 
dat deze cellen van origine histiocytair zijn. 

Schuimcellen worden niet alleen bij glomerulonefritis en pyelonefritis 
waargenomen, doch ook in nieren van patiënten met diabetes mellitus, 
levercirrhose, lipoiëlnefrose, adenocarcinoom van de nier en angiokera
toma corporis diffusum (ziekte van Fabry- Ruiter-Pompen-Wijers). 
(Editorial J. A.M.A. 1962). Buiten de nieren worden zij onder meer ge
zien bij atheromata van bloedvaten, lipoiël-pneumonie, silicosis, xan
thomatosis en in de bijnierschors. 

Slechts eenmaal vonden wij vermelding van elektronen-microscopisch 
onderzoek verricht op nierweefsel ,  afkomstig van patiënten met here
ditaire nefritis (Alport) (Rome e.a. 1 965). In een zeer korte mededeling 
vermelden deze auteurs, dat de tubulaire en glomerulaire basaalmem
braan bij hereditairenefritis (Alport) in een vroeg stadium reeds ver
wikkeld raken in het ziekteproces. Ook wordt interstitiële fibrose reeds 
in een vroeg stadium waargenomen, hetgeen volgens deze onderzoekers 
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suggestiefis voor een ziekte van de grondsubstantie. Meer gegevens wor
den in deze publikatie niet verstrekt. 

2 O REN 

Omtrent de histologie van het gehoor-orgaan van lijders aan heredi
taire nefritis met perceptieve slechthorendheid (Alport) zijn slechts 
zeer weinig gegevens bekend. 

Perkoff e.a. (1958) vermelden, dat bij één van hun patiënten een post
mortaal onderzoek van het gehoor-orgaan werd verricht. 

Bij dit onderzoek werd een geringe hyperostosis aan de punt van de 
cochlea gevonden; andere afwijkingen werden niet waargenomen, met 
name werden er geen schuimcellen aangetroffen in het binnenoor. 

Goldbioom (1 957) vermeldt, dat bij één zijner patiënten géén afwij
kingen werden gevonden in de dorsale en ventrale nuclef cochleares en 
in de daarbij behorende zenuwbanen. Het gehoorcentrum in de hersen
schors, noch het gehoororgaan werden onderzocht. 

Gregg (1963) vermeldt de ziektegeschiedenis van een 18- jarige jongen 
met een reeds vele jaren bestaande chronische nefritis ,  cataracta pola
ris anterior en een dubbelzijdige perceptieve slechthorendheid. De 
familie-anamnese was,  wat betreft hereditaire nefritis negatief. Bij 
obductie werd een chronische glomerulonefritis gevonden. Het binnen
oor vertoonde degeneratie van de stria vascularis en de haarcellen, 
speciaal in de basale windingen van de cochlea. De ganglioncellen ver
toonden geen tekenen van degeneratie. De basale membraan, de mem
braan van Reissner en de andere structuren van cochlea en labyrint 
vertoonden geen afwijkingen. 

Alhoewel het geenszins bewezen is,  dat de patiënt van Gregg (1 963) 
leed aan hereditaire nefritis en perceptieve slechthorendheid (Alport),  
doet de samenhang van deze symptomen de diagnose toch wel sterk 
vermoeden, reden waarom het ons verantwoord leek deze pathologisch
anatomische gegevens van het binnenoor te vermelden. 

Meer histologische gegevens vonden wij in de literatuur niet vermeld. 

3 OGEN 

Omtrent de histologie van de oogafwijkingen, die incidenteel worden 
gezien bij patiënten met hereditaire nefritis en perceptieve slechtho
rendheid, is niets met zekerheid bekend. 

De enige histologische waarneming, ons bekend, is beschreven door 
Gregg (1963). Wij vermeldden deze reeds op blz .24. 
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HOOFD ST U K  IV 

DE ERFEL I JKHEI D 

Voor de bestudering van het verloop van de erfelijkheid van heredi
taire nefritis (Alport) is men aangewezen op stamboomonderzoek. 

Een groot bezwaar van stamboomonderzoek is,  dat vrijwel nimmer 
omtrent alle familieleden uit ��n familie de gegevens bekend zijn. 

Er zijn slechts enkele grote families met een groot aantal zieke fa
milieleden bekend. De grootste is wel de familie beschreven door Per
koff e.a. (195 1 ,  1 958). Deze familie, die zeer uitvoerig is onderzocht , 
telde 202 leden, waarvan er 90 leden aan hereditaire nefritis ,  of dragers 
( 'carriers ' )  van het pathologische gen waren, zonder dat zij klinische 
kenmerken vertoonden van de ziekte. 

Volgens de auteurs wijzen deze getallen op dominante overerving van 
het afwijkende gen. P erkoff e.a. veronderstellen voorts,  dat het patho
logische gen, dat verantwoordelijk is voor hereditaire nefritis ,  gebonden 
is aan het X-chromosoom. 

Ter verduidelijking zij hier meegedeeld, dat dit betekent, dat zieke 
moeders de afwijking gemiddeld overdragen op 50% van haar doch
ters en op 50% van haar zonen (zie figuur 4). 

xlx xv 
I 

xly XX XY 

Figuur 4 
xl stelt !zet X chromosoom voor, waarop !zet afwijkende gen is gelegen. 

Zieke vaders daarentegen, geven de afwijking aan al hun dochters, 
doch niet aan hun zonen door (zie figuur 5). 

xly XX 

Figuur 5 

I 
XY XY 

xl stelt !zet X chromosoom voor, waarop !zet afwijkende gen is gelegen. 
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Het vaststellen van X-chromosoom gebonden dominante erfelijkheid 
geschiedt dus in de praktijk aan de hand van het nageslacht van zieke 
mannen. 

In de familie, beschreven door Perkoff e.a. (195 1 ,  1958) kregen twaalf 
zieke mannen nageslacht. Deze mannen hadden de ziekte geërfd van hun 
moeder. Hun nakomelingen waren 22 zonen en 33 dochters. De verdeling 
van deze nakomelingen was als volgt : 

T a b e l  Ili 
Nageslacht van zieke vaders uit de familie van Perkoff, 

die de ziekte van hun moeder hadden geërfd 

Zonen Dochters 

ziek normaal onbekend ziek normaal onbekend 

2 18  2 24 5 4 

De twee zieke zonen en vijf gezonde dochters uit het nageslacht van 
zieke vaders, in tabel UI vermeld, passen niet in het kader van de X
chromosoom gebonden erfelijkheid; immers deze vaders behoren geen 
zieke zonen en geen gezonde dochters te krijgen (zie boven). 

Het is niet uit te sluiten, dat de vijf gezonde dochters 'carriers' zijn 
(zie boven).  Vier van de vijf gezonde dochters waren tijdens het onder
zoek van Perkoff e.a. (1958) nog niet gehuwd. De vijfde was 39 jaar, 
gehuwd en had twee zonen, die bij herhaald onderzoek geen afwijkingen 
vertoonden. 

Ook al zouden de vijf gezonde dochters allen 'carriers' blijken te zijn, 
dan nog zijn de twee zieke zonen uit tabel III niet verklaard. 

Perkoff e.a. veronderstellen nu, dat door de 'crossing-over' van de 
homologe delen van het X- en Y -chromosoom het pathologische gen 
terecht komt op het Y- chromosoom. Zij gaan er hierbij van uit, dat het 
pathologische gen gelegen is op de homologe delen van het X- en Y
chromosoom. Op deze wijze willen zij dus de aanwezigheid van de zieke 
zonen, voortgekomen uit zieke vaders, verklaren. 

Deze wijze van overerving wordt genoemd: partiëel geslachtsgebonden 
erfelijkheid. Voorwaarden hiervoor zijn : 
1 .  Mannen, die het pathologische gen van hun moeder erven, geven dit 

bij voorkeur door aan hun dochters en slechts bij uitzondering aan hun 
zonen. 

2. Mannen, die het pathologische gen van hun vader erven, geven dit bij 
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voorkeur door aan hun zonen, en slechts bij uitzondering aan hun doch
ters. 

Uit tabel lil blijkt, dat aan de eerste voorwaarde voor partieel gebon
den erfelijkheid is voldaan in de familie van Perkoff e.a. Aan de tweede 
voorwaarde is (nog) niet voldaan, omdat de enige twee zonen in deze 
familie, die het pathologische gen van hun vader erfden nog niet gehuwd 
waren tijdens het onderzoek van Perkoff e.a. (1958).  

Graham (1959), tegenstander van de theorie over partiële geslachts
gebonden erfelijkheid, onderwerpt de door Perkoff e.a. (195 1 ,  1 958) 
beschreven familie ook aan een erfelijkheidsanalyse en komt, op grond 
hiervan, tot een geheel andere uitspraak over de erfelijkheid van here
ditaire nefritis met perceptieve slechthorendheid (Alport), dan Perkoff 
e.a. 

Graham (1959) begint met te wijzen op de opmerkelijke verhouding 
tussen de geslachten van zieke en niet-zieke nakomelingen van zieke 
vaders en zieke moeders uit de familie van Perkoff e.a. (zie tabel IV). 

T a b  e 1 IV 
Zieke mannen en zieke vrouwen met hun nageslacht 

uit de familie beschreven door Perkoff e.a. 

Zieke mannen Zonen Dochters Zieke Zonen Dochters vrouwen 
"0 "0 
s:: s:: 
Q) Q) 
� "0 "0 � "0 "0 

0 � s:: s:: 0 
� � s:: s:: 

..c Q) "0 Q) "0 Q) ....... ..c 
Q) Q) "0 Q) "0 Q) ....... 

J:: � s:: .!><: s:: .!><: ..... ...... s:: .!><: s:: .!><: 
cri ...... cri ..c "0 Q) � .!><: 0 Q) .!><: 0 Q) cri � .!><: 0 Q) .!><: 0 Q) 
cri () � ..0 N ..0 () Q) � N ..0 N ..0 ..... "0 Q) N Q) ..... Q) Q) 
0 Q) cri cri ...... Q) s:: ...... Q) s:: 0 Q) 0 cri ..... Q) s:: ..... Q) s:: 

E-< ....... > u N ü 0 N ü 0 E-< ....... � u N ü 0 N ü 0 U) U) 

23 20 1 1  1 2 18  2 24 5 4 5 1  1 1 1  1 5  24 25 12  41  33 10  

Vervolgens analyseert hij de  aoor Perkoff e .a .  beschreven familie, 
maar hij maakt hier gebruik van andere diagnostische criteria, dan de 
oorspronkelijke onderzoekers. Bovendien rekent hij enkele slechtho
rende patiënten mee, van wie door Perkoff duidelijk is vermeld, dat 
deze slechthorendheid werd veroorzaakt door otosclerose. 

Verder analyseerde hij uitsluitend de vierde generatie,  terwijl 
Perkoff e.a. de gehele familie in hun erfelijkheidsbeschouwing opnamen. 
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De getallen van Graham en Perkoff e.a. waren dus onderling niet ver
gelijkbaar. Perkoff e.a. (1960) wijzen in hun repliek op bovenstaande 
verschillen ; in zijn dupliekneemt Graham (1960) de criteria van Perkoff 
e.a. (195 1 ,  1958) over en analyseert nogmaals de - nu gehele - stam
boom. 

Het viel Graham nu op, dat uit de zieke moeders (26) 24 zieke en 37 
normale zonen geboren waren. Hij rekende, evenals Perkoff, de 'onbe
kenden' tot de groep der gezonden (zie beneden). Graham acht toeval 
als oorzaak van dit tekort aan zieke zonen onwaarschijnlijk ( x2= 2 ,8 ;  
0 ,10  > p > 0,05). Perkaftdaarentegen meent, dat deze getallen wel door 
het toeval kunnen worden verklaard. 

Als tweede bijzonderheid was het Graham opgevallen, dat de zieke 
vaders (12) twee zieke en 1 8  normale zonen voortbrachten. Graham ziet 
dit als een tekort aan zieke zonen van zieke vaders. Perkoff e.a. daar
entegen zien hierin juist een overmaat aan gezonde zonen (als steun 
voor hun veronderstelling van partieel geslachtsgebonden erfelijkheid) .  

Als derde bijzonderheid merkte Graham op, dat er  een groot tekort 
bestaat aan gezonde dochters, voortgekomen uit zieke vaders (12),  nl. 
vijf gezonde dochters tegen 24 zieke dochters. Perkoff e.a.  zien dit weer 
als een uiting van de partiële geslachtsgebonden erfelijkheid. 

De partiële geslachtsgebonden erfelijkheid verwerpend als mogelijk
heid voor de overerving van hereditaire nefritis met perceptieve slecht
horendheid (Alport) ,  veronderstelt Graham, dat hereditaire nefritis 
wordt overgeërfd door een autosomaal gebonden, door het geslacht be
invloed, dominant gen. Dit geschiedt in veel ernstiger mate bij de 
man dan bij de vrouw; de beïnvloeding van het geslacht is niet absoluut, 
omdat ook vrouwen met het pathologische gen afwijkingen vertonen (in 
het algemeen geringer dan de man). Het gen zou autosomaal dominant 
zijn, met onvolledige penetrantie en een pleiotroop effect. Aldus Graham 
(1959). 

Shaw en Glover beschreven in 1961 ook een vrij grote familie met 
hereditaire nefritis en slechthorendheid (Alport). Het totale aantal fa
milieleden bedroeg 98,  waarvan er volgens de schrijvers 38 leden aan 
hereditaire nefritis (Alport). 

De overerving van de hereditaire nefritis gaf in deze familie geen 
aanleiding partiële geslachtsgebonden erfelijkheid te overwegen. Ook 
waren er geen aanwijzingen voor compleet geslachtsgebonden erfelijk
heid. 

Volgens de auteurs bestond er ook in deze familie een opvallende ver
houding tussen de geslachten van zieke en niet zieke nakomelingen van 
zieke ouders. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door het nageslacht 
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van zieke moeders (zie tabel V). 

T a b e l  V 
Zieke mannen en zieke vrouwen met hun nageslacht 

uit een familie lijdende aan hereditaire nefritis 
met perceptieve slechthorendheid (Alport), 

beschreven door Shaw en Glover (1961)  

Zieke mannen Zonen Dochters Zieke Zonen Dochters vrouwen 
·� � 
Q) Q) 
!-I '0 '0 !-I '0 '0 

0 !-I l=l l=l 0 
!-I !-I l=l l=l 

.c Q) '0 Q) '0 Q) ...... .c 
Q) Q) '0 Q) '0 Q) ...... .... !-I l=l ..I<: l=l ..I<: .... . ... l=l ..I<: l=l ..I<: 

ctl .... ctl '0 .c Q) !-I 0 Q) 0 Q) .c !-I 0 Q) 0 Q) 
ctl ..I<: ..I<: ctl tl Q) ..I<: ..I<: 
.... tl '0 !-I Q) N .0 Q) N .0 .... !-I Q) N .0 Q) N .0 

0 Q) ctl ctl Q) l=l Q) l=l 0 Q) 0 ctl .... Q) l=l .... Q) l=l ...... .... .... ...... � E-< til > u N 0 0 N 0 0 E-< til u N 0 0 N 0 0 

10  5 0 2 2 3 0 1 3 0 22 ? 8 4 10 1 1  4 25 1 6  4 

Shaw en Glover voegden nu de nakomelingen van zieke vrouwen uit 
de door hen beschreven familie, en de door Perkoff e.a. ( 1958) beschre
ven familie bijeen (zie tabel VI). 

T a b  e 1 VI 
Nageslacht van zieke vrouwen uit de families 

beschreven door Perkoff e.a. (1958) en Shaw en Glover (1961) 

Zonen Dochters 

ziek on- on-gezond bekend ziek gezond bekend 
Familie beschreven 
door Perkoff e.a. (1958) 24 25 12 41 33 10 

Familie beschreven 
door Shaw en Glover 
(1961) 10 1 1  4 25 1 6  4 
S a m e n 34 36 16  66 49 14 
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Uit tabel VI berekenden zij nu, dat, na samenvoeging van deze getallen, 
het aantal zieke dochters van zieke moeders significant groter is dan 
het aantal gezonde dochters van zieke moeders. 

Wij menen tegen deze berekening enige bedenkingen te moeten aan
voeren. In Hoofdstuk VIl (pag. l l 2 e.v.)  zal dit nader worden toegelicht. 

Op grond van hun berekening, en op de door Graham (1959) vastge
stelde afwijkende verdeling van de geslachten in de door Perkoff e.a. 
(1958) beschreven familie veronderstellen Shaw en Glover nu, dat het 
chromosoom, waarop het pathologische gen gelegen is,  tijdens de 
reductiedeling bij de vrouw op onbekende wijze bij voorkeur terecht 
komt in de oöcyt, en niet in het pool-lichaampje, hetgeen dus tot gevolg 
zal hebben, dat er een overmaat aan zieke zonen en zieke dochters ge
boren zal worden uit zieke moeders. 

Deze suppositie moet dus de ' significante' overmaat aan zieke doch
ters, geboren uit zieke moeders, verklaren, die er volgens de bereke
ningen van Shaw en Glover zou bestaan in de twee boven vermelde fa
milies. 

ln deze twee families bestaat echter geen overmaat aan zieke zo
nen, geboren uit zieke moeders,  hetgeen toch, volgens bovenstaande 
suppositie,  te verwachten was. 

Graham (1959) veronderstelt een grotere (inta-uteriene) mortaliteit 
van de zieke mannelijke nakomelingen. 

Shaw en Glover (1959) verklaren het tekort aan zieke mannelijke na
komelingen en de overmaat aan zieke vrouwelijke nakomelingen van 
zieke vaders, wat dus gezien wordt in de door Perkoff c.s. (1958) be
schreven familie, door aan te nemen, dat bij de man het chromosoom, 
waarop het pathologische gen gelegen is, tijdens de reductiedeling, bij 
voorkeur terecht komt in de spermatozo met het X-chromosoom. 

Voor zover ons bekend is, is deze wijze van overerving bij de mens 
nooit beschreven. Sandler en Novitski (1957) suggereren voor deze wij
ze van overerving de naam 'Meiotic drive' .  

Cohen e.a. (1961) vermelden , dat 'meiotic drive' is beschreven bij 
Drasophila Melanogaster, bij de mot Talaeporia, en bij de zwam Bom
bardia lunata. 

Cohen en Cassady (1961) en Cassady en Cohen ( 1965) onderzochten 
vijf families met hereditaire nefritis en slechthorendheid (Alport). ln 
totaal onderzochten zij 476 personen, waarvan er volgens de onderzoe
kers 226 leden aan hereditaire nefritis met of zonder slechthorendheid , 
65 waarschijnlijk leden aan hereditaire nefritis, terwijl de overigen ge
zond waren. 
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Bij het lezen van deze publikaties viel het ons op, dat deze onder
zoekers vrij lichte criteria hanteerden om de diagnose hereditaire ne
fritis (Alport) te stellen. 

Immers, wanneer het urinesediment van een familielid meer dan drie 
erythrocyten enjof vijf leukocyten per gezichtsveld bevatte, dan reeds 
werd hij tot de groep van patiënten gerekend. Dit onderzoek werd slechts 
eenmaal, en thuis verricht. 

Het is dus begrijpelijk, dat deze onderzoekers dergelijke grote aan
tallen 'patiënten' vonden. Ons lijkt het echter niet verantwoord om op 
deze geringe afwijkingen de diagnose hereditaire nefritis (Alport) te 
stellen. Bij hun erfelijkheicts-analyse rekenden deze onderzoekers de 
personen met dubieuze sedimentsafwijkingen ooknog tot de 'werkelijke' 
lijders aan hereditaire nefritis.  Wij menen op grond hiervan de onder
zoekingen van Cohen e.a. (1961)  en Cassady e.a. (1 965) als onbetrouw
baar terzijde te moeten leggen. 

Mulrow (1963) meent steun aan de hypothese van Shaw en Glover te 
kunnen geven door de getallen van de stamboom van Co hen e.a. (1961 ) ,  
Perkoff e .a .  (1958), Shaw en Glover (1961)  én die van de door hem be
studeerde familie bijeen te voegen. 

Ook Fuhrmann (1963) past een dergelijke berekening toe. Hij telde de 
gegevens van een aantal kleine stambomen op; bij deze berekening valt 
op, dat het aantal zieke nakomelingen , zowel van het mannelijke als van 
het vrouwelijke geslacht, van zieke moeders groter is dan de gezonde 
nakomelingen van zieke moeders. 

Perkoff vermeldt in 1 960 en 1963, dat hij bij een tweede door hem onder
zochte familie, waarin frequent hereditaire nefritis met perceptieve 
slechthorendheid (A1port) voorkwam, geen aanwijzingen heeft kunnen 
vinden voor (partieel) geslachtsgebonden erfelijkheid. Bij deze tweede 
familie leek het pathologische gen dominant en autosomaal gebonden te 
zijn. 

Alle overige stambomen welke in de literatuur werden beschreven, 
zijn veelal te klein om aanwijzingen te geven over de wijze van overer
ving. In alle families valt het tekort aan zieke vaders op, en dus ook 
aan nageslacht van zieke vaders. Dit wordt veroorzaakt door het 
veelal op jonge leeftijd overlijden van mannelijke lijders. 

Peters (1964) veronderstelt, op grond van zijn bevindingen, een ge
slachtsgebonden overerving. Ook Reyersbach en Butler (1954) veronder
stellen dit, op grond van hun bevindingen bij twee families. 

Hamburger e.a. ( 1956) en Naffah (1956) menen ook, dat het patholo
gische gen gelokaliseerd is op het X-chromosoom. Het verschil in het 
beloop van de ziekte tussen mannen en vrouwen willen zij verklaren met 
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behulp van een 'modificerend gen' op het tweede X- chromosoom bij de 
vrouw. 

Wat betreft de overerving van de perceptieve slechthorendheid, die 
frequent optreedt bij patiënten met hereditaire nefritis (Alport), bestaan 
ook enige divergerende opvattingen. 

Perkoff e.a. (1958) achten het niet uitgesloten, dat er een afzonder
lijk pathologisch gen voor de slechthorendheid bestaat. Zij veronder
stellen dit, door er op te wijzen, dat de slechthorendheid voornamelijk 
wordt gezien bij mannelijke lijders, maar ook wel bij familieleden zon
der nefritis-verschijnselen. 

Toch menen deze onderzoekers, dat de perceptieve slechthorendheid 
en de nefritis op één of andere wijze met elkaar in relatie staan. 

Van Buchem e.a. ( 1965) menen een duidelijk onderscheid te moeten 
maken tussen de overerving van de slechthorendheid en de nier-afwij
kingen. 

Hamburger e.a. (1956) en Naffah (1956) veronderstellen ook twee af
zonderlijke pathologische genen voor nierafwijkingen en slechthorend
heid. 

Graham (1959) is van mening, dat slechthorendheid te frequent gezien 
wordt in combinatie met nierafwijkingen om aan te nemen, dat beide 
afwijkingen door twee afzonderlijke genen zouden worden veroorzaakt. 
Hij meent dan ook, dat beide afwijkingen uitingen zijn van één pleiotroop 
gen. 

Ook anderen (Hooft e.a. 1 963, Fuhrmann 1 963, Mulrow 1 963, Shaw en 
Glover 1961)  veronderstellen dit. 

Gagnon (1963) vermeldt in een voorlopige mededeling, dat hij bij een 
aantal patiënten met hereditaire nefritis (Alport), waarvan de klinische 
bijzonderheden slechts kort worden vermeld, met behulp van cytogene
tisch onderzoek, twee soorten cellen vond. De grote meerderheid (81%) 
vertoonde normale karyotypen, een minderheid (15%) bevatte 47 chro
mosomen. De overige 4% bevatten minder chromosomen, doch dit werd 
door de onderzoeker geweten aan technische fouten. 

Gagnon ( 1963) meent, dat dit mozaiek in verband moet worden ge
bracht met hereditaire nefritis (Alport). Gezonde familieleden vertoon
den deze afwijking niet. 

Mulrow (1963), Ohlsson (1963) en Hooft (1963) verrichtten bij een 
aantal patiënten met hereditaire nefritis (Alport) eveneens chromoso
men-onderzoek. Zij vonden hierbij geen afwijkingen. 
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HOOFDSTUK V 

PATHOG ENESE 

Omtrent de pathogenese van hereditaire nefritis (Al port) is niets met 
zekerheid bekend. 

Een aantal onderzoekers suggereren een samenhang tussen heredi
taire nefritis (Alport) en infectie, in het bijzonder infectie met strep
tococcen. 

Alport ( 1927) kweekte streptococcen uit de faeces van 3 patiënten, 
lijdende aan hereditaire nefritis (Alport). Deze bacteriën spoot hij in 
bij konijnen. Bij één konijn ontstonden verschijnselen van acute nefritis. 
De overige proefdieren vertoonden geen afwijkingen. 

Robin en Gardner ( 1957) kweekten bij zes van hun patiënten beta
haemolytische streptococcen - groep A type 1 2  - uit de nasofarynx. 

Ook Mulrow (1963) beschrijft een patiënt uit een familie met heredi
tairenefritis (Alport), die verschijnselen van acute nefritis ontwikkelde 
na een infectie met beta-haemolytische streptococcen - groep A type 12.  

Deze patiënten werden door bovengenoemde onderzoekers tot lijders 
aan hereditaire nefritis (Alport) gerekend. 

Chappell en Kelsey ( 1960) vonden bij twee patiënten een matig ver
hoogde antistreptolysine-titer. 

Een aantal onderzoekers (Kopelman 1964, Fuhrmann 1 963, Efron 1965 
en 1966, Schafer 1 962, Scriver 1962) zoeken verband tussen een stoornis 
in de stofwisseling van praline en hereditaire nefritis (Alport). Eén 
en ander werd reeds besproken in hoofdstuk I. 

Peters ( 1964) acht het niet onmogelijk, dat het verantwoordelijke gen 
via een auto-immuun-reactie tot uiting komt. Hij baseert deze uitspraak 
op het feit, dat hij , en ook andere onderzoekers, bij een aantal patiënten 
een verhoogde alfa-2-globuline-fractie in het eiwitspectrum vond. 

Van Buchem en Beetstra (1965) veronderstellen, op grond van hun 
anatomische bevindingen, verkregen met behulp van micro-dissectie
techniek een anatomische ontwikkelingsstoornis van de nieren. Zij von
den, dat de verzamelbuisjes in de nieren een abnormaal verloop hadden. 
Bovendien vertoonden deze buisjes divertikeltjes en een te gering aantal 
vertakkingen. Ook de proximale tubuli vertoonden afwijkingen. Deze 
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onderzoekers vestigen tevens de aandacht op het feit, dat door hen kleine 
aantallen glomeruli werden gevonden. 

De abnormale aanleg zou volgens hen na verloop van jaren leiden tot 
'excessieve orgaan-vermoeidheid' met degeneratie van nefronen, waar
door het klinische beloop kan worden verklaard. 

Zij vestigen ook nog de aandacht op het feit, dat dysplastische nieren 
mogelijk meer gevoelig zijn voor infectie, hetgeen dan een verklaring 
is voor het frequent vinden van pyelonefritis bij patiënten, die overleden 
tengevolge van hereditaire nefritis (Alport). 

Goldbioom en medewerkers (1 957) veronderstellen aangeboren ano
malieën van bloed- en lymfevaten, waardoor bacteriële invasie van de 
nieren zou worden vergemakkelijkt. 

Perkoff e.a. (1958) deden onderzoekingen in deze richting. Zij gingen 
na, of er aanwijzingen bestonden voor abnormaal verlopende lymfevaten 
tussen darmkanaal en nieren. Zij trachtten dit aan te tonen aan de hand 
van de uitscheiding van Jl31 in de urine, na orale toediening. Zij onder
zochten dit bij een aantal patiënten met hereditaire nefritis (Alport), 
bij een aantal normale proefpersonen en bij één patiënt met chylurie. 

De uitscheiding van het toegediende J131 vertoonde bij patiënten met 
hereditaire nefritis (Alport) geen verschil met de uitscheiding bij nor
male proefpersonen. 

De patiënt met chylurie vertoonde daarentegen een zeer grote uit
scheiding in de eerste twee uren, hetgeen een duidelijk contrast vormde 
met de uitscheiding van Jl31 bij de overige proefpersonen. 

Met deze proefneming konden dus abnormaal verlopende lymfevaten 
tussen darm en nier niet waarschijnlijk worden gemaakt. 

Het frequent aantreffen van schuimcellen in nieren van patiënten met 
hereditaire nefritis doet Perkoff (1951 , 1958) ook nog een stoornis in de 
vetstofwisseling veronderstellen, die tot ophoping van met vet beladen 
rnakrofagen in de nieren aanleiding geeft. 

Ook zouden deze schuimcellen een lokale weefselreactie kunnen zijn 
op één of andere specifieke stofwisselingstoornis (Perkoff). 

Meer suggesties omtrent de pathogenese van hereditaire nefritis 
(Alport) vonden wij in de literatuur niet vermeld. 
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HOOFD STUK VI 

E IG EN WAARN E M I NG E N  

1 INLEIDING 

In de periode van 1951 tot 1965 werden elf patiënten uit vijf verschil
lende families opgenomen in de Interne Kliniek van het Academisch 
Ziekenhuis te Groningen wegens hereditaire nefritis met perceptieve 
slechthorendheid ( Alport).  

Bovendien werden nog drie patiënten met hereditaire nefritis poli
klinisch geobserveerd. 

De familieleden van deze patiënten werden door ons ,  voorzover mo
gelijk, onderzocht. Wij verzochten de familieleden schriftelijk zich aan 
een onderzoek te onderwerpen. Velen van hen gaven hieraan gehoor. Dit 
onderzoek bestond uit : lichamelijk onderzoek, urine-onderzoek, bloed
onderzoek (ureum, creatinine, cholesterol) en audiologisch onderzoek. 

Het onderzoek werd verricht in de polikliniek van de interne kli
niek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Slechts enkele 
familieleden werden thuis onderzocht. Van een klein aantal familieleden, 
die elders in een ziekenhuis overleden of behandeld waren, ontvingen 
wij gegevens van collega's. 

Door middel van het onderzoek der verschillende families werden 
vier nieuwe patiënten met nefritis-verschijnselen opgespoord. De ge
gevens van de verschillende families worden vermeld in de afbeeldin
gen van de stambomen. De families worden alle apart besproken. 

2 FAMILIE DE B.  

Allereerst volgen hier de ziektegeschiedenissen :  

J . P . ,  geboren 26-8- 1934, statusnummer 5 1036, stamboomnummer III.13 
In de zomer van 1945, toen 11 jaar oud, produceerde patiënt plotseling donker

rode urine. Hij zou tevoren niet ziek zijn geweest, met name zou hij geen keelont
steking hebben gehad. Hij had toen ook een wat opgezet gelaat, doch voelde zich 
overigens niet ziek. Na enkele dagen was de urine weer normaal van kleur, en was 
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ook het gelaat niet meer opgezet. Op advies van zijn huisarts hield patiënt thuis 
enkele weken bedrust. 

Van de voorgeschiedenis is ons verderniets bekend, met name weten wij niet, of 
patiënt reeds op jongere leeftijd bloederige urine heeft geproduceerd. Op verzoek 
van de huisarts werd patiënt in het voor jaar van 1946 opgenomen in de kinderkliniek 
van het Academisch Ziekenhuis te Groningen (hoofd destijds : Prof.Dr.J.v.Lookeren 
Campagne) ( l e  opname). Bij opname werd een niet-zieke jongen gezien, met een 
wat pafferig gelaat. Het lichamelijk onderzoek leverde, behalve licht praetibiaal en 
sacraal oedeem en licht ontstoken tonsillen, geen afwijkingen op. Bloeddruk 130-80 
mm l-Ig. Laboratorium-gegevens : Haemoglobinegehalte 90%, erythrocyten 4.500.000 
per mm3 , leukocyten 6500 per mm 3, met een normale differentiatie, bloedbezin
kingssnelheid (Westergren) 10-28 mm. Ureumgehalte serum 67 mg%, later 45 mg%. 
Ureum-klaring 23%. Fenol-rood-uitscheiding na twee uur: 65%. Keeluitstrijk: sta
fylacoccus aureus. Urine albumine +H-, sediment zeer veel erythrocyten per ge
zichtsveld, en enkele korrelcylinders. Eiwituitscheiding in de urine per 24 uur: 
2 gram. 

Hij werd behandeld met een eiwitrijk, zoutarm dieet en sulfadiazine, gedurende 
langere tijd. In 19-16 werd tevens een tonsilectomie verricht. Na ontslag uit de kin
derkliniek was hij geheel klachtenvrij. De huisarts heeft, na ontslag, enkele malen 
de urine gecontroleerd. Deze bevatte steeds erythrocyten. ln september 1950 pro
duceerde patiënt plotseling weer donkerrode urine. Tevens ontstond er wederom ge
durende enige dagen wat oedeem rond de oogleden. Na enige dagen waren alle symp
tomen weer verdwenen. In november 1950 produceerde patiënt, in aansluiting aan 
'griep' , wederom rood gekleurde urine. 
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Figuur 6 
Stamboom van de Familie de B. 
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In januari 1951 werd hij gedurende enige tijd ter observatie opgenomen in de in
terne kliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen. (2e opname). Bij opname 
maak1:e patiënt geen zieke indruk; het gelaat was wat pafferig, de keel was niet ont
stoken, het gebit was slecht onderhouden. Het overige onderzoek leverde, behalve 
gering oedeem rond de enkels, geen afwijkingen op. B loeddruk 145-95 mm Hg. 
Laboratoriumgegevens:  Haemoglobine-gehalte 1 1 , 1  gr<fo. Erythrocyten 4,900,000 
per mm3, Leukocyten 7800 per mm3, met een normale differentiatie, Bloedbezin
kingssnelheid 27-49 mm. Ureum 36,5 mg%. Ureumklaring 55%. Fenol-rood-uit
scheiding na twee uur: 55%. Cholesterolgehalte 288 mg%. Totale eiwitgehalte van het 
serum 5,84 gram%, albumine 3,63 gram%, globuline 2 ,21 gram%. Urine: albumine 
++, sediment: veel erythrocyten en enkele leukocyten per gezichtsveld; tevens en
kele korrel- en erythrocyten-cylinders, Esbach 1. 7%o. Concentratieproef: s.g.1017. 
Verdunningsproef: s.g. l OOl , Urinekweek: steriel. Thoraxfoto: geen afwijkingen. 
Intraveneus pyelogram: de linker nier vertoont een duidelijk hobbelig oppervlak in 
het middengebied. Oe lengte van beide nieren kan niet worden gemeten; de calices, 
ureteren en blaas worden normaal afgebeeld. Hij werd ontslagen met een zoutarm 
en eiwitarm dieet, Hij was na ontslag geheel klachtenvrij tot omstreeks september 
1955. Hij ging toen klagen over moeheid en geringe eetlust. Na inspanning was hij 
snel kortademig. Er waren geen oedemen. Af en toe was hij misselijk, hetgeen ge
paard ging met braken. Soms ook ontstond er een neusbloeding. 

In februari 1956 werd hij voor de derde maal opgenomen. Bij opname viel het op, 
dat hij wat slechthorend was. Desgevraagd deelde hij mede, dat hij sinds zijn vijf
tiende jaar last had van langzaam toenemende slechthorendheid. Hij maakte bij op
name geen ernstig zieke indruk. De slijmvliezen waren bleek, de tong was licht 
beslagen. Het hart was percutoir vergrootnaar links, tot twee vingerbreedten buiten 
de medio-claviculairlijn. De harttonen waren zuiver. Er bestonden geen oedemen. 
Bloeddruk 1 75-1 15 mm Hg. Oe fundus oculi was beiderzijds bleek, doch vertoonde 
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Figuur 7 
Audiogram van J.P. (jam. de B. , lll.l3) op 22-jarige leeftijd, 
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overigens geen afwijkingen. Laboratoriumgegevens :  Bloed: haemoglobinegehalte 
52%. Erythrocyten 2.400.000 per mm 3. Leukocyten 6700 per mm3, met een norma
le differentiatie. Thrombocyten 190.000 per mm3. Bloedbezinkingssnelheid 26-58 
mm. Ureumgehalte 287 mg%, later 250 mg%. Ureumklaring 8. 1%. Natriumgehalte 
141.7 m.aeq. per liter. Kaliumgehalte 5.8 m.aeq. per liter. Chloorgehalte 1 20.3 
m.aeq. per liter. Calciumgehalte 6,0 mg%. Totale eiwitgehalte van het serum 6.30 
gram%. Papier-elek.1:roforese: albumine 61%, alfal -globuline 4,9%, alfa2-globuline 
6,8%, beta-globuline 7,8 gamma-globuline 18,4%. Alkalische fosfatase 16,7 E (King 
en Armstrong). Urine: albumine +, sediment 3-5 erythrocyten en 4-8 leukocyten per 
gezichtsveld . Eiwituitscheiding in de urine per 24 uur: 3-5 gram. Thorax-foto: de 
ha11:figuur is iets vergroot, de linker ventrikel is te bol van vorm. Elektrocardio
gram: links-hypertrofie met links-belasting.Audiogram:zuivere perceptieve slecht
horendheid (zie figuur 7). Het onderzoek van de K.N.O. -arts leverde geen afwijkin
gen op. Tijdens de opname werd hij behandeld met zoutarm, 30 gram eiwitdieet. 
Tevens werd een bloedtransfusie gegeven. 

Na ontslag bleef hij klagen over moeheid en kortademigheid. Hij werd enige ma
len poliklinisch gecontroleerd. Wegens het lage haemoglubinegehalte (3,6 gram%) 
kreeg hij poliklinisch twee kolven bloed toegediend. De toestand ging snel achter
uit. In april 1956 werd hij voor de vierde en laatste maal opgenomen. Bij opname 
maakte hij een ernstig zieke indruk. Hij was sterk anaemisch. De veneuze druk was 
verhoogd. De tong was bruin beslagen en beide neusgaten waren geobstrueerd door 
bloedstolsels. Aan het hart werd pericardiaal wrijfgeruis gehoord en een galopritme. 
Bloeddruk 180-100 mm Hg. De lever was vergroot, er bestonden geen oedemen. 
Laboratoriumgegevens:Bloed : haemoglobinegehalte 4. 7 gram%. Erythrocyten 1 . 600. 
000 per mm3. Natriumgehalte 133.7 m.aeq. per liter; kaliumgehalte 7 .35 m. aeq. 
per liter; chloorgehalte 104.9 m.aeq. per liter; ureum 381 mg%. Urine: albumine 
++, sediment : enkele epitheelcellen, doch overigens geen afwijkingen. Tijdens de 
opname bleek er een oligurie (200-300 ml per 24 uur) en een isosthenurie te bestaan 
(s.g. 1010). Ondanks behandeling met bloedtransfusies, glucose intraveneus en stro
fantine intraveneus overleed patiënt vier dagen na opname in een uraemisch coma. 
Het ureumgehalte was opgelopen tot 470 mg%. 

Uittreksel uit het obductieverslag (S 1 2.325) : Bij de obductie van deze 22-jarige 
jongeman werden schrompelnieren gevonden. De nieren wogen gezamenlijk 155 g. 
Er bestonden tevens een uraemische pericarditis, longoedeem en hypertrofie van 
de hartspier van de linker ventrikelwand. Microscopisch onderzoek nierweefsel: 
de glomeruli zijn in het algemeen ernstig beschadigd en hebben een groot formaat; 
vele zijn dichtgeslibd, hebben kapseladhaesies of tonen proliferatie van endothe
liale componenten. Een groot aantal glomeruli toont membraneuze veranderingen 
(zie figuur 8-10). Tevens zijn er veel hyaliene glomeruli. De tubuli tonen veel atro
fie; tussen deze atrofische buisjes liggen nog enkele sterk gedilateerde tubuli. Een 
aantal tubuluslumina bevat eiwitcylinders. Het interstitium is belangrijk toegeno
men, bevat een zeer gering mononucleair infiltraat, maar heeft geen schuimcellen. 
Er is een aanzienlijke arterio- en arteriolosclerotische vaatwandverdikking. De 
juxtaglomerulaire apparaten tonen geen bijzonderheden. Diagnose: proliteratieve 
glomerulonefritis met membraneuze veranderingen. 
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Figuur 8 
Glomerulus uit obductie -preparaat van J. P. (jam. de B. , lfl.13). 

Deze glomerulus toont sterke membraneuze veranderingen. 
Er bestaat tevens een kapseladlzaesie. PAS 500x 
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Figuur 9 
Glomerulus uit obductie-preparaat van J.P. (jam. de B. , lll.13J.  

Beide glomeruli zijn van groot formaat. Zij tonen een duidelijke toename 
van endotheliale componenten. PAS 500x 



Figuur 1 0  
Glomerulus uit obductie -preparaat van J.P. (Jam. de B. , TTT.13J. 

Beide glomeruli zijn van groot formaat. Zij tonen een duidelijke toename 
van endotheliale componenten. PAS 500x 
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Figuur 11 zie figuur 1 0 
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Epicrise: Een geheel gezonde jongen krijgt op l l -jarige leeftijd plot
seling macroscopische haematurie gedurende enige dagen; daarbij is 
tevens het gelaat enige dagen wat opgezet. Sindsdien werd bij herhaling 
een microscopische haematurie ontdekt met protefuurie. De aanvallen 
van macroscopische haematurie herhalen zich nog enige malen. 1n de 
loop van jaren gaan de nierfuncties langzamerhand achteruit. Sinds zijn 
vijftiende levensjaar lijdt hij aan een langzaam progessieve perceptieve 
slechthorendheid. 

Op 22- jarige leeftijd overlijdt hij in uraemisch coma. Bij obductie 
wor�en nierafwijkingen gevonden, wijzende op een proliteratieve glo
merulonefritis met membraneuze veranderingen. 

M.L.de B.,  geboren 8-4- 1892, statusnummer 20353, stamboomnummer 11.5 
Omstreeks het 65e levensjaar is patiënte gaan klagen over kortademigheid na 

inspanning. Deze klacht nam langzamerhand toe. Enkele weken voor opname (juni 
1 961) werd zij bedlegerig, wegens sterke dyspnoe. Tevens kreeg zij enkele weken 
voÓr de opname oedeem rond de enkels. De huisarts constateerde een sterke pro
te.inurie en behandelde haar met een zoutarm dieet en chloorthiazide. Desondanks 
ging de toestand achteruit; patiënte werd suf, kreeg minder eetlust en braakte af en 
toe, reden waarom zij werd opgenomen in de interne kliniek. Helaas beschikken wij 
niet over meer gegevens van patiënte, met name weten wij niet of er vroeger ooit 
afwijkingen in de urine zijn vastgesteld. wél is bekend, dat patiënte sinds vele jaren 
slechthorend was. Het is echter niet duidelijk op welke leeftijd deze klacht is ont
staan. Bij opname werd een zieke, suffe en slechthorende vrouw gezien. De slijm
vliezen waren anaemisch, de pols totaal irregulair, de huid was droog en schilferig, 
de schildklier was niet vergroot. Het hart was percutoir niet vergroot. Aan de hart
punt werd een luide systolische soufile gehoord. Bloeddruk 140-90 mm Hg. Het ove
rige onderzoek leverde, behalve oedeem aan onderarmen en benen geen afwijkingen 
op. 

Laboratoriumgegevens: Bloed : haemoglobinegehalte 6.8 gram%; haematocriet 
24%; leukocyten 5800 per mm3, normale verdeling; bloedbezinkingssnelheid 26-43 
mm; ureum 435 mg%, later oplopend tot 580 mg%. Creatinine 10.8 mg%; natrium
gehalte 129.0 m.aeq. per liter; kaliumgehalte 4.0 m.aeq. per liter; chloorgehalte 
96,3 m.aeqjl; calciumgehalte 8.9 mg%; fosfaatgehalte 13 .1  mg%; pH (veneus bloed) 
7.20. Standaard-bicarbonaat 13.6 m.aeqjl; bicarbonaat 29.9 m.aeqjl; bufferbasen 
32.1 m.aeqjl; base-overschot - 13.5 m.aeqjl; PC02 19.6 mm Hg; totaal eiwitgehalte 
van het serum 6.00 gram%, papierelektroforese: albumine 61%, alfa1 -globuline 
4.2%, alfa2globuline 12.0%, beta-globuline 1 2.0%, gamma-globuline 10.8%; choles
terol l 75 mg%. Bloedstollingsmechanisme: ongestoord. Leverfunctieproeven : onge
stoord. Urine: albumine spoor, sediment 4-6 erythrocyten en 4-6 leukocyten per 
gezichtsveld. Faeces benzidine: bij herhaling positief. Elektrocardiogram: multi
pele ventriculaire extra-systolen, doch overigens geen afwijkingen. Thoraxfoto : aan 
het hart worden geen bijzonderheden opgemerkt. De longtekening is beiderzijds iets 
toegenomen. Buikoverzichtsfoto : geen steenschaduwen. De linker niercontour was 
geheel normaal. De rechter niercontour was niet te beoordelen. 
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Zij werd behandeld met parenterale voeding, wegens het braken, en bloedtrans
fusies ('packed cells ' ). Er ontwikkelde zich een oligurie.De toestand ging langzamer
hand achteruit. Patiënte braakte af en toe wat bloed en produceerde enige malen 
melaena. Negen dagen na opname overleed patiënte in een uraemisch coma. 

Uittreksel uit het obductieverslag (S 15162) :  Bij de obductie van deze 69-jarige 
vrouw werden schrompelnieren gevonden. De nieren wogen tezamen 150 gram. Op 
het oppervlak kwamen gele cystetjes voor (speldeknop- tot luciferknop groot). Op 
doorsnede kwamen verschillende punt- en vlekvormige bloedinkjes te voorschijn. 
Microscopisch onderzoek:  de glomeruli zijn ten dele hyalien. Van de overige glome
ruli is een klein aantal groter dan normaal, zonder dat duidelijke membraneuze af
wijkingen te vinden zijn, slechts een aanwijzing ervoor bestaat bij enkele in de HE- ,  
niet in de P AS-kleuring; ook zijn e r  enkele grote hyaliene glomeruli. D e  meeste van 
de niet-hyaliene glomeruli hebben bij een normaal formaat een rimpelige basale 
membraan als aanwijzing voor ischaemie. Onder hen zijn er echter met celrijkdom 
(zonder kapselproliferatie en adhaesies) en dichte axiale gebieden. Er is een dui
delijke tubulusatrofie; er zijn vrijwel geen normale tubuli aanwezig. Het interstitium 
is sterk toegenomen; schuimcellen bevat het niet. Ook zijn er verse kleine infárct
jes, vermoedelijk veroorzaakt door terminale circulatiestoornissen. Verder wer
den. bij haar nog gevonden : galstenen en hypertrofie van de hartspier van de linker 
ventrikelwand. Bij de schedelobductie staat vermeld : het mastoiêi is goed gepneu
matiseerd. De gehoorbeentjes zijn niet vergroeid en er zijn ook verder geen teke
nen van ontsteking aan trommelvlies of trommelholte. Het binnenoor vertoont geen 
duidelijke afwijkingen (niet nader gespecificeerd). 

Conclusie: Of deze schrompelnieren al of niet op een glomerulonefritisch proces 
berusten is niet gemakkelijk meer uit te maken. Op grond van de aanwezige pro
liferatieve veranderingen, die nog in een aantal glomeruli gevonden worden, wordt 
toch het meest rekening gehouden met een chronische glomerulonefritis met secun
daire arterio- en arteriolosclerose. 

Epicrise :  Een 69-jarige vrouw overlijdt na een korte opnameperiode 
in een uraemisch coma. Van de voorgeschiedenis is uitsluitend bekend, 
dat zij enige jaren in toenemende mate kortademig was. Zij was sinds 
vele jaren slechthorend. Bij obductie worden schrompelnieren gevonden; 
het microscopische beeld wijst op een chronische glomerulonefritis met 
secundaire arterio- en arteriolosclerose. 

T.O.P.,  geboren 5-11-1918, statusnummer 42329, stamboomnummer III. l 5  
Patiënte verscheen op ons verzoek in de interne polikliniek. 1n 1950, patiënte was 

toen 32 jaar oud, produceerde zij plotseling rode urine. Zij was overigens geheel 
gezond. Zij menstrueerde niet tijdens de periode van macroscopische haematurie. 
Zij had geen keelpijn, geen opgezet gelaat, geen koliekpijnen of mictieklachten. Ook 
vroeger was zij nimmer ernstig ziek geweest. De huisarts stelde haematurie en 
protemurie vast. De macroscopische haematurie bleef ongeveer vijf dagen aan
wezig. Op advies van haar huisarts heeft zij thuis enkele weken rust gehouden. 
Daarna heeft zich nooit meer macroscopische haematurie voorgedaan. ln totaal is 
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zij zes maal zwanger geweest, waarvan drie maal na 1950. Twee van deze zwanger
schappen na 1950 eindigden in een abortus. Het jongste kind werd in 1954 geboren. 
Tijdens deze laatste zwangerschappen werd in de urine altijd een klein beetje bloed 
en eiwit gevonden, aldus patiënte. Op eigen initiatief hield zij gedurende deze zwan
gerschappen zoutarm dieet. De zwangerschappen vÓÓr 1950 verliepen alle onge
stoord. Over urine� onderzoek vÓÓr 1950 is ons niets bekend. Na de laatste zwanger
schap in 1954 is nog gedurende 1 à 2 jaren de urine periodiek gecontroleerd. Vol
gens patiënte werd er altijd een beetje bloed in gevonden. Na omstreeks 1956 is de 
urine nooit meer onderzocht. Patiënte voelt zich thans geheel gezond. Wel klaagt 
zij, sinds haar puberteit, over een langzaam toenemende slechthorendheid. Sinds 
1963 klaagt zij over geringe oedeemvorming rond de enkels in de avonduren. Soms 
heeft zij ook wat last van hoofdpijn en pijn onder in de rug. Overigens is zij klach
tenvrij , met name heeft zij geen mictieklachten, noch menstruatiestoornissen. De 
'avond-oedemen' worden met succes bestreden met zoutarm dieet en diuretica. 
De oedemen komen prompt weer terug bij weglaten van de medicatie en het zout
arme dieet. Patiënte werd in juni 1964 voor observatie opgenomen in de interne 
kliniek. Bij opname maakte Zij geen zieké indruk. Zij was niet anaemisch. Het 
lichamelijkonderzoek leverde, behalve gering oedeem rond de enkels, geen afwij
kingen op. Bloeddruk 140-90 mm Hg. 

Laboratoriumgegevens: Bloed: haemoglobinegehalte 14.0 gram%; leukocyten 5600 
per mm3, normale differentiatie; bloedbezinkingssnelheid 1 1-48 mm; ureum 28 mg%; 
creatinine 1 .08 mg%; creatinineklaring (24-uurs-klaring) : 77 ml per minuut; totale 
eiwitgehalte van het serum 7.89 gram%. Papier-elektroforese: albumine 52.1%, 
alfal-globuline 4.2%, a1fa2-globuline 7.3%, beta-globuline lO.Q%, gamma-globuline 
26.4%; Immuno-elektroforese : met anti-totaal menselijk serum: verhoogd gamma
globuline; met antigamma-serum: brede band. De mogelijkheid van de aanwezig
heid van een paraprotefue is niet geheel uitgesloten. L.E.-cellen negatief. Anti kern
faktoren: negatief. Anti perinucleaire faktor : negatief. Rheuma-serologie: negatief. 
Anti-streptolysine-titer 200 I.E. per mi. Keeluitstrijk: geen pathogene microörga
nismen. Cholesterol 296 mg%, fosfolipiden 305 mg%, totale lipiden 1000 mg%. 
Urine: albumine negatief tot ++. sediment: bij h�rhaling 10- 15 leukocyten en 5-10 
erythrocyten per gezichtsveld. Eiwituits�heiding in de urine per 24 uur: negatief 
tot een spoor. Urinekweek: coli aerogenes, groeidichtheid matig; aminozuren-uit
scheiding in de urinl'! per 24 uur 487 mg (normaal 400- 1100 mg). Aminozuren-spec
trum in de urine (hoogspannings-elektroforese) normaal. Hydroxyproline-uitschei
ding in de urine per 24 uur : 23 mg (normaal tot 50 mg). Concentratieproef: s.g. 1024. 
Thoraxfoto: aan hart en longen werden geen bijzonderhed�n opgemerkt. Elektro
cardiogram: geen afwijkingen. Circulatietijd 12 seconden. Intraveneus-pyelogram: 
normaal beeld van nieren, calices, pyela, ureteren en blaas. Audiologisch onder
zoek: dubbelzijdige, vrijwel symmetrische perceptieve slechthorendheid, met het 
grootste verlies in het hoge-tonen gebied (zie figuur 1 2  ). Onderzoek oogarts : geen 
afwijkingen. 

Gezien de familie-anamnese werd haar een nierbiopsie voorgesteld, doch dit on
derzoek werd door patiënte geweigerd. Zij werd behandeld met een furadantinekuur. 

In november 1965 zagen wij patiënte poliklinisch voor controle. Zij klaagde over 
snel optredende vermoeidheid en hoofdpijn. Bovendien bestond er nog steeds enkel
oedeem in de avonduren. Volgens patiënte nam haar slechthorendheid toe. Het licha
melijk onderzoek leverde geen afwijkingen op. Bloeddruk 180- 100 mm Hg. Er be
stond een spoor oedeem rond de enkels. 
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Figuur 12 
Audiogram van T. 0. -P. (Jam. de B. , Tll. l 5) op 46-jarige leeftijd. 

Verlies beengeleiding = ve1'lies luclztgeleiding 

Laboratoriumgegevens: Creatinine 0.90 mg%. Ureum 23 mg%. Bloedbezinkings
snelheid 10 mm. Urine albumine: negatief. Sediment 5 erythrocyten en 10 leuko
cyten per gezichtsveld. Urinekweek: negatief. 

Epicrise: Een geheel gezonde vrouw kreeg op 32-jarige leeftijd plotse
ling een macroscopische haematurie. Dit heeft zich daarna niet meer 
herhaald, doch wel werden sindsdien bij herhaling sedimentsafwijkingen 
vastgesteld. Sinds enige jaren heeft zij - onverklaarde - oedemen rond 
de enkels in de avonduren. Het onderzoek leverde bij herhaling een ge
ringe erythrocyturie en leukocyturie op. De urine bevatte coli-aero
genes. De bloeddruk is licht verhoogd. Sinds haar puberteit klaagt pa
tiënte over een langzaam toenemende slechthorendheid, welke blijkt te 
berusten op een dubbelzijdige perceptieve slechthorendheid. 

L.P.,  geboren in 1926, stamboomnummer Ill. l4  
Van deze patiënt is  uitsluitend bekend, dat hij omstreeks het twintigste levens

jaar thuis is overleden aan een nierziekte. Hij klaagde reeds enkele jaren vÓÓr het 
overlijden over vermoeidheid en kortademigheid. Voor zover bekend is hij nooit 
door een specialist onderzocht. Er werd geen olx:!uctie verricht. Hij klaagde reeds 
vele jaren vÓÓr zijn dood over slechthorendheid. Deze gegevens werden verstrekt 
door III.lS (zuster van patiënt). 
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M.O.,  geboren 19-8-1945, statusnummer 47807, stamboomnummer IV.32 
Dit meisje zagen wij op ons verzoek op de interne polikliniek. Zij was geheel 

klachtenvrij. Zij was nimmer ernstig ziek geweest. Zij klaagde niet over slecht
horendheid. De menstruatie was regelmatig. Tijdens het onderzoek was patiënte 
niet ongesteld. Het lichamelijk onderzoek leverde geen afwijkingen op. Bloeddruk 
140-80 mm Hg. 

Laboratoriumgegevens:  Bloed: haemoglobinegehalte 14.8 gram%. B loedbezin
kingssnelheid 2 mm. Ureum 21 mg%. Creatinine 0.70 mg%. Audiogram :  geheel 
normaal. Urine: albumine negatief; sediment: 1 0- 1 5  erythrocyten per gezichtsveld. 

Ondanks verzoeken onzerzijds, wenste patiënte zich niet op te laten nemen voor 
een uitgebreider onderzoek. Haar moeder bracht enige maanden na ons onderzoek 
een flesje urine van haar mee. Ook deze urine bevatte 10- 20 erythrocyten per ge
zichtsveld ; de albumine reactie was negatief. Volgens haar moeder was patiënte 
niet ongesteld, of kort tevoren geweest, tijdens het lozen van deze portie urine. 

Epicrise :  Gezond 19-jarig meisje met een tweemaal vastgestelde 
onverklaarde microscopische haematurie. 

Overige familieleden : 
Omtrent de eerste generatie is ons niets bekend. 

II.1 Deze 84-jarige man werd thuis bezocht. Hij was sterk slechthorend. De doof
heid zou reeds op jonge leeftijd zijn ontstaan. Wegens dementia senilis en mictie
stoornissen, tengevolge van een prostaat-hypertrofie, werd van nader onderzoek 
afgezien. 
II.2 Volgens hetero-anamnestische gegevens is deze ongehuwde vrouw altijd slecht
horend geweest. Zij overleed op 82- jarige leeftijd, tengevolge van een carcinoma 
oesofagi. 
Il.3 Deze 80-jarige man werd op 18-jarige leeftijd wegens slechthorendheid afge
keurd voor militaire dienst. De slechthorendheid is in de loop der jaren toegeno
men. Overigens was hij goed gezond. Wegens prostaathypertrofie werd omstreeks 
1960 prostatectomie verricht. Het lichamelijk onderzoek, noch het laboratorium
onderzoek leverden bijzonderheden op. Het audiogram toonde een symmetrische 
perceptieve slechthorendheid, met het grootste verlies in het hoge tonen-gebied. 
(zie figuur 13). 
II.4 Deze 75-jarige man werd thuis bezocht. Hij is nooit ernstig ziek geweest. Wel 
is  hij reeds het gehele leven hardhorend. Het lichamelijk onderzoek, noch het labo
ratoriumonderzoek, leverde afwijkingen op. Het later gemaakte audiogram toonde: 
een symmetrische perceptieve slechthorendheid, met het grootste verlies in het 
hoge tonen-gebied (zie figuur 14). Hij heeft vroeger enige jaren op een scheepswerf 
gewerkt. 
III.2 Deze 35-jarige man was opgenomen in een sanatorium wegens tuberculosis 
pulmonum. Van collega G.M.A. van Donselaar , longarts te Harderwijk, ontvingen wij 
uitgebreide inlichtingen. Patiënt weet zich te herinneren, dat hij op 25- jarige leef
tijd reeds klachten over slechthorendheid had. Deze klachten zijn in de loop der 
jaren toegenomen. Het onderzoek leverde geen afwijkingen op, die wezen op nier
afwijkingen. Ook het urineonderzoek leverde geen afwijkingen op. Het audiogram 
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Figuur 1 3  
Audiogram van ll. 3 (jant. de B. J op 80-jarige leeftijd. 

Verlies beengeleiding = verlies luchtgeleiding 
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Figuur 14 
Audiogram van ll .4 (jam. de B.) op 75-jarige leeftijd. 

Verlies beengeleiding = verlies luchtgeleiding 

(Dr.D.Verveen, Ermelo) vertoonde het beeld van een zuivere, symmetrische per
ceptiedoofheid, met het grootste verlies in het hoge tonengebied (zie figuur 15). 
Het reeruitment-fenomeen was positief. 
lll.3 Deze ongehuwde vrouw overleed op 54- jarige leeftijd tengevolge van een 
oesofagus-carcinoom. Meer gegevens ontbreken. 
Ill.4 Deze 43-jarige man klaagde reeds vele jaren over slechthorendheid. Hij had 

62 



d b  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

r--

"' "" 

....._ V 
1\ \ t--

"' 

� 
1'- -

� 
D 

.-"" 

........... r-o-� 
/ 

/ V 
_v 

I 

I 
V 

db 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 140 

r--io- l/ � 
\ D I 

� _..- I r-::: f-* 
Î\. V 

/ 
" 

"" / V 
I ..._ t- _v 

12 5 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 
Figuur 1 5  

Audiogram van lll.2 (jam. de B. ) op 35-jarige leeftijd. 
Verlies beengeleiding = verlies luchtgeleiding 
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Figuur 1 6  
Audiogram van lll .4 (Jam. de B. J op 43-jarige leeftijd. 

Verlies beengeleiding = verlies luchtgeleiding 

hiervoor echter nooit medische hulp gezocht. Hij werkte op een strokartonfabriek 
(veel lawaai). Overigens was hij geheel klachten vrij. Het onderzoek, ook het urine
onderzoek, leverde geen afwijkingen op. Het audiogram vertoonde een gering dub
belzijdig perceptief gehoorverlies in het hoge tonen-gebied (zie figuur 16 ).  
lll .S Ook bij deze 56-jarige man bleek een lichte slechthorendheid te bestaan. Het 
audiogram vertoonde beiderzijds een perceptief gehoorverlies voor het hoge tonen-
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Figuur 1 7  

Audiogram van fll. 5 (jam. de B. J op 56-jarige leeftijd. 
Verlies beengeleiding = verlies luclztgeleiding 
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Audiogram van m. 19 (Jam. de B.) op 54-jarige leeftijd. 
Verlies beengeleiding = verlies luclztgeleiding 

gebied (zie figuur 17). Het onderzoek leverde overigens geen afwijkingen op. 
III. l6 en III. l7 Beiden op omstreeks achtjarige leeftijd overleden aan een longont
steking. Meer gegevens ontbreken. 
lll. l9 Deze 54-jarige man is omstreeks zijn 35e jaar minder goed gaan horen. Deze 
klachten namen in de loop der jaren toe. Sinds zijn 45e levensjaar gebruikt hij een 
hoortoestel. Het gehoorverlies bedroeg op zijn 42e levensjaar: rechts 45 db, links 
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Audiogram van lll.20 (jam. de B.J op 51 -jarige leeftijd. 
----- luchtgeleiding: --- beengeleiding 

50db (Dr.W.J.Pothoven te Groningen). Af en toe klaagt hij over duizeligheid. Deze 
klachten verminderen na gebruik van disipal. Sinds een half jaar heeft hij bovendien 
angineuze klachten. Overigens is hij klachtenvrij. Hij is tevoren nimmer ernstig 
ziek geweest. Het lichamelijk onderzoek, noch het laboratoriumonderzoek, leverden 
afwijkingen op. Thoraxfoto: geen afwijkingen. Elektrocardiogram: geen afwijkingen. 
Audiogram: dubbelzijdige symmetrische perceptieve slechthorendheid (zie figuur 
18).  
lll.20 Deze 51-jarige vrouw is omstreeks het 40e jaar slechthorend geworden. Dit 
was rechts meer uitgesproken dan links. Omstreeks het 45e jaar kreeg zij tevens 
klachten over oorsuizen. Destijds werd zij gezien door Dr. W .J. Pothoven te Gro
ningen. Bij dit onderzoek vertoonde het trommelvlies rechts een atrofische plek. 
De proef van Rinne was rechts positief, links negatief. Het audiogram vertoonde 
rechts een gemengd verlies van ongeveer 50 db, links was het normaal. Een jaar 
later werd een stapes-operatie uitgevoerd aan het rechter oor. De stapes bleek niet 
erg vast te zitten en kon goed worden gemobiliseerd. Onder het operatiemicroscoop 
werden geen otosclerosehaarden gezien. Een diagnose kon niet worden gesteld. 
Postoperatiefwaren de klachten over oorsuizen verdwenen. Bovendien was het ge
hoor rechts met 25-30 db verbeterd. Vier jaar na de operatie was deze gehoorwinst 
weer verloren gegaan. Bovendien klaagde patiënte toen weer over oorsuizen en 
duizeligheid. De overige anamnese leverde geen bijzonderheden op. Bij het licha
melijk onderzoek werden geen afwijkingen opgemerkt. Bloeddruk 1 80- 1 15 mm Hg. 
Bloed- en urineonderzoek: geen afwijkingen. Audiogram: rechts gemengd gehoor
verlies, links vrijwel normaal (zie figuur 19). 
IV .33 Reageerde niet op onze oproep. Van zijn moeder vernamen wij, dat hij ge
boren werd met een 'afwijking aan zijn ruggewervels ' ,  en een verkort linker been. 
Overigens is patiënt geheel klachtenvrij. 
IV .34 Patiënt overleed in zijn eerste levensjaar tengevolge van hydrocefalus. 
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Korte samenvatting van familie de B.  
Een moeder en twee zonen overleden tengevolge van nierinsufficiëntie 

op de leeftijd van 69, 22 en 20 jaar. Er werd bij de moeder en één van 
haar zonen obductie verricht. Bij beiden werden schrompelnieren ge
vonden, op basis van chronische glomerulonefritis .  Een dochter van de 
moeder en een kleindochter, geboren uit deze dochter, vertonen duide
lijke sedimentsafwijkingen . Allen, uitgezonderd de kleindochter, waren 
slechthorend. Bij twee van hen werd bij audiologisch onderzoek een 
zuivere en symmetrische perceptieve slechthorendheid vastgesteld . 
Twee kleinzonen van de moeder, geboren uit de dochter met sediments
afwijkingen , vertoonden andere aangeboren afwijkingen (hydrocefalus ,  
afwijkingen aan de wervelkolom en linker been). In de  familie komt 
verder nog frequent slechthorendheid voor. Deze slechthorendheid be
rust in vrijwel alle gevallen op een symmetrische perceptiestoornis. 

Conclusies: Het in drie generaties vÓÓrkomen van nefritis of haema
turie, viermaal in combinatie met perceptieve slechthorendheid, doet 
ons veronderstellen, dat in deze familie hereditaire nefritis met per
ceptieve slechthorendheid ( Alport) voorkomt. Een groot aantal familie
leden vertoont een geisoleerd optredende perceptieve slechthorendheid, 
die doorgaans op jonge leeftijd is ontstaan. Het is aantrekkelijk te ver
onderstellen , dat deze geisoleerd optredende perceptieve slechthorend
heid wordt veroorzaakt door hetzelfde pleintrope gen, dat ÓÓk verant
woordelijk is voor het syndroom hereditaire nefritis met perceptieve 
slechthorendheid (Alport). Tegen deze veronderstelling pleit echter 
weer, dat geen van de familieleden met geïsoleerd optredende percep
tieve slechthorendheid nakomelingen heeft met nefritis- verschijnselen 
én perceptieve slechthorendheid . Waarschijnlijk moeten wij aannemen, 
dat in deze familie twee erfelijke ziekten voorkomen, zowel progres
sieve hereditaire perceptie-doofheid, als ook hereditaire nefritis met 
perceptieve slechthorendheid (Alport). 

3 FAMILIE H.  

Ziektegeschiedenissen : 

W.N .H. , geboren 13-9- 1950, statusnummer 39373, stamboomnummer 1V.3 
Toen patiënt twee jaar oud was, plaste hij plotseling bloederige urine. De moeder 

kan zich niet herinneren, of dit ook met andere klachten gepaard ging. De huisarts 
constateerde een 'nierontsteking' , reden waarom patiënt enige dagen in een zieken
huis werd opgenomen. Over deze opname en volgende waarnemingen ontvingen wij 
bericht van collega J .Dijkhuizen, kinderarts te Groningen. Bij opname, destijds, 
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Figuur 20 
Stamboom van Familie H. 

Voor verklaring der tekens: zie fig. 6. 

maakte patiënt geen zieke indruk. Het lichamelijk onderzoek leverde geen afwij
kingen op. Bloeddruk 90-60 mm Hg. De urine bevatte veel eiwit, het urinesediment 
bevatte een gering aantal erythrocyten en ook leukocyten. De nierfunctie was geheel 
normaal. ln 1954 werd patiënt wederom opgenomen. Tijdens de opname bestond er 
een duidelijke microscopische haematurie en proteiimrie. Na adenotomie en tonsil
ectomie trad geen verbetering op van de afwijkingen in de urine. Tijdens iedere in
tercurrente ziekte (geelzucht, liesbreukoperatie) werd een toename van de protein
urie vastgesteld. In 1961 was de ureumklaring normaal. Het totale eiwitgehalte van 
het serum was iets verlaagd, met een te lage albuminefractie en een verhoogd ge
halte aan alfaz-globuline. De dagportie van de urine bevatte meer eiwit, dan de 
nachtportie. ln 1964 verscheen patiënt voor de eerste maal op de interne polikliniek 
van het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Patiënt vertelde ons, dat hij geen 
klachten had. Zijn moeder deelde mede, dat hij snel vermoeid was. Tevens vertelde 
zij, dat patiënt wat slechthorend was sinds enige jaren. Wegens poliklinisch vast
gestelde afwijkingen in de urine werd patiënt opgenomen in de interne kliniek voor 
observatie. Bij opname zagen wij een gezonde jongeman. Slechthorendheid viel niet 
op tijdens een normaal gesprek. Het lichamelijk onderzoek leverde geen afwijkingen 
op. Er bestonden geen oedemen. Bloeddruk 125-80 mm Hg. 

Laboratoriumgegevens: Bloed : haemoglobinegehalte 12.8 gram%; haematocriet 
34%; leukocyten 4600 per mm3, normale differentiatie; bloedbezinkingssnelheid 36 
mm. Ureum 27 mg%. Creatinine 0. 78 mg%; 24-uursklaring: 60 mi per minuut. To
tale eiwitgehalte van het serum 3.56 gram% papier-elektroforese: albumine 54%, 
alfa 1 -globuline 4 .6%, alfa2-globuline 21.4%, beta-globuline 1 2.8%, gamma-globuline 
7 .2%. L.E.-cellen negatief. Anti-kern factoren: negatief. Anti-perinucleaire factor : 
negatief. Natrium: 136.5 m.aeq. per liter; kalium 5.0 m.aeq. per liter; chloor 105.0 
m.aeq. per liter; calcium 7.9 mg%, fosfaat 5.2 mg%, pH veneus bloed 7 .41. Standaard
bicarbonaatgehalte 25 m.aeq/1. Cholesterol 330 mg%. Totale lipiden 625 mg%. Fos
folipiden 387 mg%. Anti- streptolysine titer 200 E per mi. Keeluitstrijk:  geen patho
gene micro-organismen. Pirquet: negatief. Urine: albumine -t+, sediment bij her
haling 5-10 erythrocyten en 1-2  leukocyten per gezichtsveld. Eiwituitscheiding in 
de urine per 24 uur: 3-5 gram. De eiwituitscheiding in de urine, bepaald volgens de 
door Vermeer (1966) beschreven methode, is 'a-selectief' . Aminozuren-uitschei
ding in de urine per 24 uur: 306.0 mg. Aminozuren-spectrum: de uitscheiding van 
glutamine is relatief hoog (58.3 mg). Hydroxyproline-uitscheiding in de urine per 
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Figuur 21 
Audiogram van W. N.H. (jam. H. , TV. 3J op 14-jarige leeftijd. 

Verlies beengeleiding = verlies luchtgeleiding 

24 uur: 40 mg. Concentratieproef s .g. 1020. Orthostatische proef: negatief. Thorax
foto: geen afwijkingen. Elektrocardiogram: geen afwijkingen. Intra-veneus pyelo
gram : geen afwijkingen. Audiogram : dubbelzijdige symmetrische perceptieve slecht
horendheid (zie figuur 21). Onderzoek oogarts: geen afwijkingen. Er werd een nier
biopsie verricht (196858). De nierbiopsie bevat 13 glomeruli;  twee zijn bijna hyalien. 
De overige glomeruli hebben bijna allemaal een klein celrijk haardje of een litteken
tje; eenmaal is er een adhaesie (zie figuur 22 en 23). Er is aanzienlijke toename 
van interstitieel weefsel, waarin atrofische tubuli en schuimcellen gelegen zijn (zie 
figuur 2 en 3) ;  de vaatjes vertonen een wat verdikte wand. De diagnose werd gesteld 
op locale focale glomerulonefritis, waarbij overgang naar een diffuse vorm kan 
worden overwogen. 

Tijdens zijn verblijf in de kliniek kreeg patiënt gedurende enige dagen een lucht
weginfectie, waarbij de lichaamstemperatuur gedurende twee dagen 38°C bedroeg. 
De eiwituitscheiding in de urine bedroeg gedurende die dagen 8.5 en 9.7 gram per 
24 uur (de overige dagen 2-4 gram). Helaas werd het urine-sediment in deze peri
ode niet gecontroleerd. Patiënt werd ontslagen met een eiwitrijk dieet (120 gram). 
Hij werd periodiek poliklinisch gecontroleerd. Er deden zich geen veranderingen 
voor. Het haemoglobinegehalte daalde echter tot 10.3 gram%. Het ureum- en crea
tininegehalte van het serum blijven normaal. De afwijkingen in de urine zijn onver
anderd aanwezig. 

Epicrise :  Een gezonde baby krijgt op 2- jarige leeftijd een kortdurende 
aanval van macroscopische haematurie. Deze aanvallen hebben zich 
daarna niet meer herhaald. Sinds deze aanval is het bekend, dat patiënt 
continu lijdt aan proteïnurie en microscopische haematurie . Het totale 
eiwitgehalte van het serum is verlaagd, het alfa2-globulinegehalte is 
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Figuur 22 
Glomeruli uit biopsie-preparaat van W.N.H. (Jam. H. , TV.3}. 

De linker glomerulti.S toont een adlzaesie, de rechter /zeeft plaatselijk 
verbrede axiale gebieden. PAS 256x 

verhoogd. De nierfunctie is licht gestoord. Sinds ongeveer zijn elfde 
levensjaar klaagt patiënt over slechthorendheid. Het audiogram ver
toont een zuivere perceptiestoornis. Het microscopisch-anatomisch 
beeld van het nierweefsel, verkregen met behulp van naaldbiopsie, ver
toont het beeld van een locale focale chronische glomerulonefritis . 

H.J.H., geboren 18-12- 1948, statusnummer 39374, stamboomnummer lV.4 
Volgens de moeder zou patiënt als kind nooit emstig ziek zijn geweest. Toen hij 

ongeveer 8 maanden oud was, had hij een chronisch loopoor rechts,  wat zich echter 
later spontaan herstelde. Sinds zijn vierde levensjaar is hij wat slechthorend. Dit 
is in de loop der jaren wat toegenomen. Op zesjarige leeftijd onderging hij een adeno
en tonsilectomie. Wegens een laag I.Q. werd patiënt geplaatst op een B.L.O.-school. 
De moeder deelt mede, nimmer afwijkingen aan de urine van patiënt te hebben op
gemerkt. Ook patiënt zelf heeft nooit iets afwijkends aan zijn urine opgemerkt. De 
mictie was altijd ongestoord. Omstreeks 1963, patiënt was toen vijftien jaar oud, 
is hij gaan klagen over hoofdpijn. Bovendien waren zijn handen en het gelaat soms 
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Figuur 23 
Glomeruli uit biopsie-preparaat van W.N.H. (jam. H. , TV.3). 

Deze glomerulus toont een duidelijk toegenomen celrijkdom 
in de axiale gebieden. H&E 500x 

wat opgezet. De huisarts vond eiwit in de urine, reden waarom hij naar de interne 
polikliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen werd verwezen. Patiënt 
werd in 1964 voor observatie opgenomen in de interne kliniek. Bij opname zagen 
wij een slechthorende, zwak begaafde, nerveuze jongeman. Zijn uiterlijk was wat 
pasteus, er bestond een grove tremor aan de handen. De huid voelde normaal aan; 
de schildklier was niet vergroot. Het onderzoek leverde overigens geen bijzonder
heden op. Er bestonden geen oedemen. Bloeddruk 130-80 mm Hg. 

Laboratoriumgegevens: Bloed : haemoglobinegehalte 1 1 .9 gram%; haematocriet 
34%; leukocyten 17.200 per mm3, normale differentiatie; bloedbezinkingssnelheid 
35-55 mm. Ureum 33 mg%. Creatinine 0.60 mg%, 24-uursklaring 105 ml per mi nu ut. 
Totale eiwitgehalte van het serum 4.57 gram%. Papierelektroforese: albumine 41 .6%, 
alfa I-globuline 5.8%, alfa2-globuline 27 .2%, beta-globuline 15.6%, gamma-globuline 
9.8%. L.E.-cellen negat!'=f. Anti-kern-factoren : negatief. Anti-perinucleaire factor: 
negatief. Immuno-elektroforese: anti-normaal menselijk serum: verlaagd albumi
negehalte; anti-gamma-globulineserum: sterk verlaagd gamma-G-globuline. Waar
schijnlijk is het gamma-M-globuline verhoogd. Agar-gel-elektroforese: verlaagd 
albuminegehalte. Natrium 135.0 m.aeq. per liter; kalium 4.28 m.aeq. per liter; 
chloor 103.2  m.aeq. per liter. Calcium 7. 7 mg%, fosfaat 5 .42 mg%, pH veneus bloed : 
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Figuur 24 
Audiogram van H.J.H. (jam. H. , 1V.4) op 1 6-jarige leeftijd. 

Verlies beengeleiding = verlies luchtgeleiding 

7 .40, standaardbicarbonaatgehalte 23 m.aeq/1. Cholesterol 328 mg%. Totale lipiden 
1600 mg%. Fosfolipiden 295 mg%. Anti-streptolysine-titer: kleiner dan 100 E per 
ml. Keeluitstrijk: geen pathogene micro-organismen. Urine (bij herhaling): albu
mine ++, sediment 25-30 erythrocyten, 2-5 leukocyten, 1-2 korrelcylinders per 
gezichtsveld , Eiwituitscheiding in de urine per 24 uur 5 - 10 gram. De eiwituitschei
ding in de urine is ' a-selectief' . Aminozuuruitscheiding in de urine per 24 uur 642.6 
mg. Aminozurenspectrum normaal beeld. Concentratieproef: s .g.  1026. Thoraxfoto: 
geen afwijkingen. Elektrocardiogram : geen afwijkingen. Intra-veneus pyelogram : 
geen afwijkingen.Audiogram:dubbelzijdige symmetrische perceptieve slechthorend
heid (zie figuur 24). Onderzoek oogarts : geen afwijkingen. Er werd een nierbiopsie 
verricht ( 194818). De vrijwel geheel uit merg bestaande biopsie heeft in het kleine 
schorsgedeelte vijf glomeruli. Er lijken enkele kapseladhaesies te bestaan. Eén 
glomerulus heeft verdikte basale membranen. De axiale gebieden zijn bij alle vijf 
glomeruli in dikte toegenomen (zie figuur 25 en 26). Een goed oordeel over de uit
gebreidheid van de tubulusatrofie is niet mogelijk; in het kleine schorsgedeelte ligt 
een klein veldje met atrofische tubuli. De vaatjes zijn zonder afwijkingen. ln het 
interstitium liggen geen schuimcellen. Het beeld past bij dat van een chronische 
focale glomerulonefritis. 

Patiënt werd ontslagen met een zoutarm en eiwitrijk dieet (120 gram). Hij werd 
periodiek poliklinisch gecontroleerd. De toestand bleef ongeveer stationair. Zijn 
klachten over moeheid en lusteloosheid namen toe. In juni 1 965 werden geringe 
oedemen rond de enkels vastgesteld. Bloeddruk 160-100 mm Hg. Het totale eiwit
gehalte van het serum bedroeg 3.89 gram%. Papier-elektroforese: albumine 44.6%, 
alfa1 -globuline 4.5%, alfa2-globuline 27 .Q%, beta-globuline 19.Q%, gamma-globuline 
4.9%. Ureum 35 mg%. Creatinine 0.96 mg%. Urine: albumine +1+, sediment 5-10 
erythrocyten en veel hyaliene cylinders per gezichtsveld. 
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Epicrise:  Een zwak begaafde jongeman, die sinds zijn vierde jaar 
toenemend slechthorend is, begint omstreeks zijn vijftiende levensjaar 
te klagen over moeheid en vluchtige oedemen aan handen en gelaat. Bij 
het onderzoek wordt een duidelijke protemurie en haematurie vastge
steld. Het totale eiwitgehalte van het serum is verlaagd, met een toename 
van het gehalte aan alfaz-globuline. De overige nierfuncties zijn normaal. 
Het audiogram vertoont een dubbelzijdige symmetrische perceptieve 
slechthorendheid. Later ontwikkelen zich geringe oedemen. Het micro
scopisch-anatomisch beeld van het nierweefsel, verkregen met behulp 

Figuur 25 
Glomeruli uit biopsie -preparaat van H.J.H. (jam. H. , IV.4). 

Beide glomeruli tonen celrijke haardjes.Bij beide lijkt er een adhaesie te bestaan. 
Ook de axiale gebieden zijn in dikte toegenomen. H&E 200x 
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Figuur 26 
Glomeruli uit biopsie-preparaat van H.J.H. (jam. H. , IV.4). 

Het axiale gebied is verbreed. De basale membranen zijn verdikt. H&E 500x 

van naald-biopsie, vertoont het beeld, dat het meest past bij een chro
nische focale locale glomerulonefritis. 

J.H.-E. ,  geboren 24- 12- 1922, statusnummer 47804, stamboomnummer lll.3 
Patiënte werd in 1965 opgenomen voor onderzoek op ons verzoek. Zij had geen 

organische klachten. Ook vroeger is zij nimmer emstig ziek geweest. Alle zwan
gerschappen zijn normaal verlopen. Zij baarde eenmaal een voldragen dood kind. 
Zij heeft nooit mictieklachten gehad. Nooit bloed bij de urine gezien. Wel is zij sinds 
haar kinderjaren wat slechthorend, wat in de loop der jaren iets is toegenomen. 
Patiënte is een dikke nerveuze vrouw. Het lichamelijk onderzoek leverde geen bij
zonderheden op. Bloeddruk 135-90 mm Hg. 
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Laboratoriumgegevens: Bloed : haemoglobine 11 .7  gram%, haematocriet 34%; 
leukocyten 5000 per mm3, normale differentiatie; bloedbezinkingssnelheid 6-22 mm. 
Ureum 28 mg%. Creatinine 0.64 mg%; 24-uursklaring 1 65 mijper minuut. Anti-kern 
factoren : negatief. Anti-perinucleaire factor: negatief. L.E.-cellen: negatief. 
Totaal eiwitgehalte van het serum: 7 . 19 gram%; papier-elektroforese: albumine 
53.3%, alfal -globuline 4.1%, alfa2-globuline 9.3%, beta-globuline 9.7%, gamma
globuline 23.6%. Immuno-elektroforese: geen afwijkingen. Cholesterol 172 mg%. 
Tot.lipiden 625 mg%. Calcium 9. 7 mg%, fosfaat 2.9 mg%. Urine: albumine: negatief 
tot een spoor. Sediment 5-20 leukocyten, sporadisch een erythrocyt en een hyaliene 
cylinder per gezichtsveld. Eiwituitscheiding in de urine per 24 uur: negatief. Urine
kweek: eenmaal werd Coli Aerogenes gekweekt ; twee andere urinekweken waren 
steriel. Aminozuuruitscheiding in de urine per 24 uur 450 mg. Aminozurenspectrum: 
normaal patroon. lntraveneus pyelogram: geen afwijkingen. Thoraxfoto : geen afwij
kingen. Elektrocardiogram : geen afwijkingen. Audiogram : dubbelzijdige perceptieve 
slechthorendheid (zie figuur 27). Onderzoek oogarts : astigmatisme en myopie, doch 
overigens geen afwijkingen. 

Er werd een nierbiopsie verricht (218318). De 28 glomeruli bevattende biopsie 
heeft zeven hyaliene glomeruli ,  één glomerulus met duidelijke toename van PAS
positief materiaal in de axiale gebieden en één glomerulus met een locaal litteken 
(zie figuur 28). De overige glomeruli hebben enige toename van PAS-positief ma
teriaal in de axiale gebieden, terwijl de basale membranen wat rimpelig zijn. De 
vaten hebben arteriolosclerotische veranderingen. De differentiële diagnose gaat 
tussen een primaire arteriolosclerose en secundaire vaatveranderingen op de bo
dem van een nefritisch proces. De partiële verlittekening in één glomerulus wijst het 
meest in de richting van een chronische focale locale glomerulonefritis. 

Epicrise: Bij een 43-jarige vrouw, slechthorend sedert haar kinder
jaren, dochter van een vader, die op jonge leeftijd overleed aan ons 
onbekende nierafwijkingen, en moeder van twee jongens met verschijn
selen van chronische nefritis en perceptieve slechthorendheid, worden 
geen afwijkingen vastgesteld, uitgezonderd een lichte dubbelzijdige per
ceptieve slechthorendheid en geringe sedimentsafwijkingen. Het micro
scopisch-anatomisch beeld van het nierweefsel, verkregen met behulp 
van naaldbiopsie, vertoont echter een beeld, dat kan passen bij een 
chronische focale locale glomerulonefritis. 

Overige familieleden : 
Van II.l is helaas slechts weinig bekend. Hij overleed op 43- jarige leeftijd aan een 

nierziekte, waar hij zeer vele jaren aan geleden had. Hij gebruikte jarenlang een 
dieet. Het is niet bekend, of patiënt ook slechthorend was. Dit zijn de enige gegevens 
welke wij konden bemachtigen. Onze zegslieden (III.3 en III.4) waren nog jong toen 
hun vader overleed. 

Slechts vier overige familieleden waren bereid zich aan ons onderzoek te on
derwerpen (lll.2, IV.l ,  IV.2 en IV.S). Dit onderzoek leverde geen afwijkingen op. 
De overige familieleden besloten geen gehoor te geven aan onze oproep. Van Ill .2  
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en III.3 vernamen wij , dat, voorzover hen bekend was, er geen andere familieleden 
overleden, respectievelijk lijdende waren aan nierziekten en/of slechthorendheid. 
De familie H. is uitgebreider, dan in de stamboom staat aangegeven (zie figuur 
20). II. l heeft nog een aantal broers en zusters, maar door gebrek aan exacte 
gegevens lieten wij deze weg uit de figuur. 
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Figuur 27 
Audiogram van J.H. -E. (jam. H. , Irl.3) op 43-jarige leeftijd. 

Verlies beengeleiding = verlies luchtgeleiding 

Korte samenvatting van familie H.  
Twee broers lijden aan een zeer chronisch verlopende nefritis. Beiden 

zijn tevens slechthorend, tengevolge van een perceptiestoornis.  Het 
histologische beeld van het nierweefsel vertoont bij beiden het beeld van 
een focale locale glomerulonefritis . Bij hun moeder leverde het onder
zoek, uitgezonderd een lichte perceptieve slechthorendheid en geringe 
sedimentsafwijkingen, geen afwijkingen op. Bij haar vertoonde echter 
het nierweefsel ook het histologische beeld, wat kan passen bij een chro
nische focale locale glomerulonefritis. De grootvader overleed op 43-
jarige leeftijd tengevolge van een nierziekte, waaraan hij vele jaren had 
geleden. 

Conclusie : Het v��rkomen van nefritisverschijnselen in twee. en waar
schijnlijk drie generaties, bij vier familieleden, terwijl dit driemaal 
gepaard gaat met een symmetrische perceptieve slechthorendheid, deed 
ons de diagnose hereditaire nefritis met perceptieve slechthorendheid 
(Alport) stellen. 
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Figuur 28 
Glomerulus uit biopsie -preparaat van J.H. -E. (jam. H. , JTl.3). 

Deze glomerulus bevat een litteken in !zet axiale gebied, met mogelijk ook 
een adlzaesie, De ruimte van Bowman is gevuld met eiwit-aclztig materiaal. 

H&E SOOx 



4 FAMILIE W.  

Dankzij d e  medewerking van collega Dr.L.Meyler, internist te  Gro
ningen, konden wij drie leden van de familie W. uitgebreid observeren 
en tevens een familie-onderzoek verrichten. De stamboom van de fa
milie is afgebeeld in figuur 29. Allereerst volgen hier weer de ziekte
geschiedenissen. 

K.V. ,  geboren 14-1-1946, statusnummer 39567, stamboomnummer III.4 
Toen patiënt ongeveer 9 maanden oud was, ontdekte zijn moeder, dat hij rode urine 

produceerde. Voorzover de moeder zich kan herinneren, ging dit niet met andere 
klachten gepaard. Hij was niet hangerig of ziek geweest. Het gelaat was niet opge
zet. De baby had geen pijn bij het urineren. Na enkele dagen was de macroscopische 
haematurie weer verdwenen. De destijds geraadpleegde kinderarts (Prof.Dr.J.van 
Lookeren Campagne) stelde de diagnose chronische nefritis, met een zeer sluipend 
begin. 

De jongen was overigens geheel gezond en groeide normaal op. De aanvallen van 
haematurie hebben zich sindsdien nog ontelbare malen herhaald. Bij iedere infectie 
of intercurrente ziekte (tonsillitis, otitis media, appendicitis, griep, bronchitis, 
torsio testis) bevatte de urine macroscopisch bloed. Hij werd hiervoor meer dan 
tien maal opgenomen in ziekenhuizen. Uitgebreide gegevens over deze opnamen 
werden ons ter beschikking gesteld door collega H.F. Wiers, kinderarts te Groningen 
en collega Dr.L.Meyler, internist te Groningen. Bij deze opnamen werd altijd een 
macroscopische haematurie gevonden, die na ongeveer 5 à 10 dagen weer geheel 
verdwenen was. Er bleef echter altijd een duidelijke microscopische haematurie 
bestaan. Tijdens de aanvallen van macroscopische haematurie werden nimmer te
kenen van acute postinfectieuze glomerulonefritis gevonden (oedemen van gelaat en 
extremiteiten, hypenensie, oligurie, verhoogde anti-streptolysine-titer). Hij heeft 
nooit mictieklachten gehad. De nierfuncties zijn vele malen gecontroleerd. Er wer
den nimmer afwijkingen gevonden. Overigens is hij geheel klachten vrij. Hij is nor
maal opgegroeid en doet veel aan sport. Sinds zijn zesde levens jaar klaagt hij over 
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Figuur 29 
Stamboom van Familie W. 

Voor verklaring der tekens: zie jig. 6. 
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toenemende slechthorendheid. Hij gebruikt een hoorapparaat. Door collega Meyler 
werd de diagnose ' Alport-syndroom' gesteld. Patiënt werd in januari 1964 opgeno
men in de interne kliniek voor observatie. Hij was toen 18 jaar oud. Bij opname 
zagen wij een lange, gezonde jongeman. De slijmvliezen waren niet anaemisch. Hij 
was duidelijk slechthorend. Het lichamelijk onderzoek leverde geen bijzonderheden 
op. Bloeddruk 155- 105 mm Hg. 

Laboratoriumgegevens: Bloed: haemoglobinegehalte 16.1 gram%; haematocriet 
43%; leukocyten 8900 per mm3, normale differentiatie; bloedbezinkingssnelheid 
10-23 mm. Ureum 46 mg%. Creatininegehalte 0.68 mg%. 24-uursklaring 166 ml/ 
minuut, totaal eiwitgehalte van het serum 5,0 gram%. Papierelektroforese: albumine 
55.8%, alfal -globuline 5 .6%, alfa2-globuline 14.2%, beta-globuline 15.Q%, gamma
globuline 9.4%. lmmunoelektroforese: anti-normaal menselijk serum: geen afwij
kingen; anti-gamma-globuline serum: geen afwijkingen ; agargel-elektroforese: geen 
afwijkingen. Cholesterol 317 mg%, totale lipiden 1 150 mg%, fosfolipiden 523 mg%. 
Natrium 141 maeqper liter, kalium 4.1 maeq per liter, chloor 101 ,0  maeq per liter, 
calcium 9.4 mg%, fosfaat 3.8 mg%, pH veneus bloed 7.38, standaardbicarbonaat 28 
maeq per liter, L. E. -cellen negatief, anti-kern faktoren :negatief, anti-perinucleaire 
faktor: negatief. Urine: albumine +++, sediment 30-40 erythrocyten per gezichtsveld ; 
enkele korrelcylinders. Eiwituitscheiding in de urine per 24 uur: 6-8 gram. De ei
wituitscheiding in de urine was (bij herhaling) 'a-selectief' . Urinekweek: stenel. 
Am tnozurenuitscheiding in de urine per 24 uur: 1340 mg. Aminozurenspectrum : nor
maal beeld. Hydroxyproline-uitscheiding per 24 uur: 33 mg. Thoraxfoto : geen afwij
kingen. Pirquet: negatief. Intraveneus pyelogram: geen afwijkingen. Keeluitstrijk: 
geen pathogene micro-organismen. Onderzoek oogarts : geen afwijkingen. Audio
gram: perceptieve slechthorendheid met het grootste verlies in het hoge tonen
gebied (zie figuur 30). 
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Figuur 30 
Audiogram van K. V. (Jam. W. , lll.4) op 9-, 14- en 1 8-jarige leeftijd. 

Verlies beengeleiding = verlies luchtgeleiding 
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Figuur 31 
Twee glomeruli uit biopsie-preparaat van K. V. (Jam. W. , lTf.4). 

Beide glomeruli tonen celrijke haardjes en littekens. 
Eén toont tevens een adhaesie. PAS 500x 

Er werd een nierbiopsie verricht ( 192007). De biopsie bevat 12  glomeruli, waar
van er twee hyalien zijn. De overige tien zijn in het algemeen fors van afmetingen ; 
bijna alle hebben focale celrijke haardjes of littekens (zie figuur 31 en 32) ;  er zijn 
vele adhaesies en er is bij enkele pericapsulaire fibrose. De vaatjes vertonen een 
verdikte wand . Er zijn enkele kleine kalkneerslagen. Tubulusatrofie is in aanzien-
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Figuur 32 zie figuur 31 

lijke mate aanwezig. Het interstitium is toegenomen; hierin liggen veldjes met 
schuimcellen, omgeven door een basale membraan; ook komen een viertal haar
den voor met kristal-uitsparingen omgeven door reuscellen. Het is het beeld van 
locale focale glomerulonefritis, waarbij bijzonder veel glomeruli in dit punctaat 
aangetast zijn. 

In verband met het lage totale ei witgehalte en de proteiimrie werd besloten patiënt 
te behandelen met corticosteroiélen (prednison 40 mg daags) en een eiwitrijk dieet. 
Dit had geen gunstig resultaat. De eiwituitscheiding in de urine nam toe tot gemid-
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Figuu_r 33 
Nierweefsel uit tweede biopsie van K. V. (Jam. W. , 111.4). 

Er bestaat een duidelijke toename van de afwijkingen, in vergelijking met de eer
ste biopsie (zie fig. 31 en 32). De glomeruli tonen een duidelijke pericapsulaire 
fibrose. De aanvankeliJke focale afwijkingen zijn thans vrijwel diffuus aanwezig. 
Ook zijn er hyaliene glomeruli. Er bestaat een duidelijke tubulus-atrofie, inter
stitieel infiltraat en een duidelijke uitgesproken arteriolosclerose. H&E 200x en 500x 

deld 15  g per 24 uur. Het totale eiwitgehalte van het serum daalde tot 4 .1  gram%, 
terwijl de papierelektroforese geen veranderingen vertoonde. Tevens ontstonden 
er oedemen. De bloeddruk steeg tot 170- 190 mm Hg, systolisch en 1 10- 125 mm Hg, 
diastolisch. De nierfuncties bleven aanvankelijk ongestoord. Het urinesediment be
vatte constant 15-20 erythrocyten en enkele korrelcylinders per gezichtsveld. De 
prednison-medicatie werd langzamerhand verminderd. De oedemen werden bestre
den met chloorthiazide en zoutarm dieet. Met deze medicatie werd patiënt in april 
1964 ontslagen. Hij werd periodiek poliklinisch gecontroleerd. De algemene toestand 
bleef goed. De prednison-medicatie werd in fel:iruari 1965 geheel gestaakt. De ei
wituitscheiding in de urine bedroeg gemiddeld 7-10 gram per 24 uur. De nierfuncties 
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Figuur 34 zie figuur 33 
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gingen echter langzamerhand achteruit. In februari 1965 bedroeg het creatinine
gehalte 1 .66 mg%. De gemeten bloeddrukwaarde bedroeg toen systolisch 210 mm 
Hg, diastolisch 130 mm Hg. De sedimentsafwijkingen waren onverminderd aanwezig. 
Na het staken van de prednison-medicatie is de bloeddruk spontaan gedaald tot de 
uitgangswaarde van januari 1964. De protemurie bleef onverminderd aanwezig, 
evenals denierfunctiestoornissen. Augustus 1965: creatininegehalte van het serum 
1 .98 mg%; klaring 52 ml per minuut. Calcium 9.3 mg%, fosfaat 3.3 mg%. Totaal 
eiwitgehalte van het serum 6.41 gram%,, de papierelektroforese vertoonde geen ver
anderingen. Cholesterol 300 mg%. Totaal lipiden 1375 mg%. Haemoglobinegehalte 
14.2 gram%. In maart 1966 werd patiënt wederom opgenomen voor observatie. Het 
lichamelijk onderzoek leverde geen nieuwe gezichtspunten op. Er waren geen oede
men. Bloeddruk 1 70-100 mm Hg. De 24-uurs creatinine-klaring bedroeg 76 mi per 
minuut, bij een serum-creatinine-gehalte van 2.2 mg%. Ureum 85 mg%. De eiwit
uitscheiding in de urine per 24 uur bedroeg 5-10 gram. De sedimentsafwijkingen, 
als boven beschreven, waren nog onveranderd aanwezig. 

Op 8-3-1966 werd wederom een nierbiopsie verricht (22979): De geheel uit schors 
bestaande biopsie bevat 13 glomeruli. Naast vijf hyaliene zijn de overige acht matig 
tot ernstig afwijkend. Opvallend is bij de meeste glomeruli de uitgesproken duide
lijke pericapsulaire fibrose (zie figuur 34). Er zijn ook adhaesies, hyaliene focale 
littekens en celrijke haard jes; de glomeruli zijn echter in hun totaliteit zo bescha
digd, dat het fraaie focale karakter, zoals in de biopsie van januari 1964, minder 
duidelijk is. De snelle progressie is opvallend. Er is veel tubulusatrofie, intersti
tieel infiltraat en een duidelijke graad van arteriolosclerose (zie figuur 33). Vijf 
kalkneerslagen worden gevonden, zowel in het interstitium als in tubuluslumina. 
Schuimcellen en haardjes met kristaluitsparingen zijn er niet. Diagnose: glomeru
lonephritis chronica. 

Epicrise : Sinds de leeftijd van 9 maanden lijdt patiënt aan een micro
scopische haematurie en protefuurie. Bij intercurrente ziekten wordt 
de haematurie steeds gedurende enige dagen macroscopisch. De micro
scopische anatomie van het nierweefsel, verkregen met behulp van naald
biopsie, vertoonde aanvankelijk het beeld van chronische focale locale 
glomerulonefritis .  Sinds zijn zesde levensjaar klaagt patiënt over een 
langzaam toenemende slechthorendheid, welke op een perceptie-stoornis 
blijkt te berusten. Behandeling met prednison, in verband met de pro
teinurie en het lage serum-eiwitgehalte, had een duidelijk ongunstig 
effect. Tijdens deze behandeling nam de proteinurie toe,  de nierfuncties 
verminderden en de bloeddruk steeg. Na het staken van de prednison
medicatie is de bloeddruk weer gedaald tot de uitgangswaarde; de nier
functies herstelden zich niet. Bij herhaling van de nierbiopsie, 14 maan
den na de eerste biopsie, blijkt er een duidelijke toename te bestaan 
van de pathologische-anatomische afwijkingen. Deze afwijkingen zijn 
thans ook meer diffuus aanwezig. 
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Figuur 35 
Glomeruli uit biopsie van E. V. (jam. W. , lll. 5). 

Beide glomerztli tonen celrijke axiale gebieden met duidelijke toename 
van PAS-positief materiaal. Er bestaat tevens een kapsel-adlzaesie. PAS 500x 
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E.V., geboren 23-5-1939, statusnummer 48823, stamboomnummer III.5 
Op tweejarige leeftijd (1941) plaste patiënte plotseling helder rode urine. Voor

zover de moeder zich kan herinneren, gingdit niet met andere klachten gepaard. De 
huisarts stelde haematurie en protefuurie vast. Op zijn advies heeft patiënte thuis 
enige weken bedrust gehouden. Er ontstonden in de volgende jaren steeds weer reci
dieven van de macroscopische haematurie, meestal tijdens een intercurrente ziekte. 
Adenotomie en tonsilectomie brachten hierin geen verbetering. Het is ons niet be
kend, of tussen de aanvallen van macroscopische haematurie de urine wel eens werd 
gecontroleerd. De anamnese gaf hieromtrent geen opheldering. De aanvallen van 
macroscopische haematurie traden eens in de twee à drie jaren op. De frequentie 
was veel geringer dan bij haar broer K. V. (zie boven). In 1954 werd zij gezien door 
collega H.F. Wiers, kinderarts te Groningen. De directe aanleiding tot het consulte
ren van de kinderarts was een val van een paard, waarna patiënte heftige pijn kreeg 
in de rechter lumbaalstreek en zij bloederige urine produceerde. Haar klachten 
verdwenen spontaan na enige dagen. Collega Wiers vond bij het lichamelijk onder
zoek geen afwijkingen. 

Laboratoriumgegevens ( 1954) : Urine:  albumine +, sediment : een matige hoeveel
heid erythrocyten. Fenolrooduitscheiding 1 OQ%.Ureumklaring 6 7%, concentratieproef 
s.g. 1022, verdunningsproei s.g. 1001 . Bloedbezinkingssnelheid 8 mm . lntra-veneus
pyelogram: geen afwijkingen. 

ln 1958 had patiënte gedurende een korte periode lichte mictieklachten, bestaande 
uit strangurie en pollakisurie. Er bestond tevens een wat loom gevoel in de lumbaal
streek. Voorzover bekend werd de urine niet gecontroleerd. Haar klachten verdwe
nen spontaan zonder medicatie. In 1962 werd zij gezien door collega Dr.L.Meyler. 
Het urinesediment bevatte toen 10- 15 erythrocyten per gezichtsveld, en tevens een 
spoor eiwit. Bij liggen verdween de proteïnurie. Concentratieproef: s.g.1020, ureum
klaring 108%. In 1963 had zij gedurende enige dagen weer lichte mictieklachten , be
staande uit strangurie. De overige anamnese leverde geen bijzonderheden op. Af
gezien van bovengenoemde klachten is patiënte nimmer emstig ziek geweest. Zij 
klaagt niet over slechthorendheid. Patiënte werd in 1965 voor observatie opgenomen 
in de interne kliniek. Bij opname zagen we een gezond mager meisje, oud 26 jaar. 
Het gebit was slecht onderhouden. ln de rechter-bovenbuik werd bij bimanuele pal
patie een gladde ronde beweeglijke weerstand gevoeld, goed bewegend met de 
respiratie. Bloeddruk 130-90 mm Hg. Het lichamelijk onderzoek leverde overigens 
geen afwijkingen op. 

Laboratoriumgegevens :  Bloed : haemoglobinegehalte 1 1 .8 gram%; haematocriet 
33%; leukocyten 7200 per mm 3, normale differentiatie. Bloedbezinkingssnelheid 
9-21 mm. Ureum 30 mg%. Creatininegehalte 0,62 mg%, 24-uursklaring 191 ml per 
minuut. Natrium 136 maeq per liter; kalium 4.3 maeq per liter; chloor 102 ,0  maeq 
per liter. Calcium 10.0 mg%, fosfaat 3.5 mg%, pH veneus vloed 7.40, HC03-gehalte 
26 maeqper liter, totale eiwitgehalte van het serum 7.18  gram%; papierelektroforese: 
albumine 51 ,2%, alfa1 -globuline 4.6%, alfaz-globuline 10,3%, beta-globuline 16.2%, 
gamma-globuline 17 .7%. Immunoelektroforese: anti-normaal menselijk serum :geen 
afwijkingen ; anti-gammaglobuline serum: geen afwijkingen. Agar-gel-elektroforese; 
geen afwijkingen. Anti-kern faktoren : negatief, anti-perinucleaire faktor: negatief, 
L.E.-cellen: negatief. Cholesterol 330 mg%, totale lipiden 1300 mg%. Urine (bij her
haling): albumine +, sediment: 5 - 15 erythrocyten, 2-4 leukocyten per gezichtsveld. 
Géén cylinders. Eiwituitscheiding in de urine per 24 uur: negatief tot 0.5 gram. 
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Urinekweek; steriel. Concentratieproef: s.g. 1022, Aminozuren-uitscheiding in de 
urine per 24 uur 721 mg. Aminozuren-spectrum : geheel normaal beeld. Thorax
foto : geen afwijkingen. Intraveneus pyelogram : geen afwijkingen. Onderzoek oog
arts : ·  geen afwijkingen. Audiogram: geen afwijkingen. 

Er werd een nierbiopsie verricht (21 1989). De geheel uit schors bestaande biopsie 
bevat 13 glomeruli ; één glomerulus is geheel hyalien, ln een viertal andere glome
ruli worden haardjes gevonden, bestaande uit celrijke axiale gebieden, of toename 
van PAS-positief materiaal. Er is één kapseladhaesie (zie figuur 35 en 36). De 
overige glomeruli zijn als normaal te beschouwen. Er is enige tubulusatrofie en 
toename van interstitieel weefsel; schuimcellen zijn er niet. ln een aantal tubulus
lumina liggen erythrocyten. De arteriolen hebben hier en daar een duidelijk ver
dikte wand. De juxtaglomerulaire apparaten in enkele vasa afferent ia bevatten PAS
positieve korreltjes. De diagnose moet gesteld worden op een lichte focale glome
rulonefritis. 

Epicrise:  Sinds de leeftijd van twee jaar heeft patiënte periodiek aan
vallen van macroscopische haematurie.  Tussentijds werd bij verschil
lende onderzoekingen bij herhaling een microscopische haematurie 
vastgesteld. De laatste vijf à zes jaren heeft zij geen aanvallen van 
macroscopische haematurie meer doorgemaakt. De microscopische 
haematurie is nog onveranderd aanwezig. Patiënte heeft een normaal 
audiogram. De nierfuncties zijn ongestoord. De microscopische ana
tomie van het nierweefsel, verkregen met behulp van naaldbiopsie, ver
toonde het beeld van een lichte focale locale glomerulonefritis.  

M.V.-W.,  geboren 6-6-1913, statusnummer 48825, stamboomnummer ll.6 
Als kind nooit emstig ziek geweest. Nooit bloed bij de urine gezien. Nooit mictie

klachten gehad. Op 26-jarige leeftijd, tijdens haar eerste graviditeit, werd er eiwit 
gevonden in de urine, Na de partus bleef de proteiimrie aanwezig, reden waarom 
patiënte thuis enige maanden bedrust heeft gehouden op advies van haar huisarts, 
Dit had geen enkel resultaat. Ook na de mobilisatie bleef de proteiimrie onvermin
derd aanwezig. De urine werd tot 1950 periodiek door de huisarts gecontroleerd. 
Steeds werd hierin eiwit gevonden. Aangezien patiënte geheel klachtenvrij was, 
heeft zij na 1950 de huisarts niet meer bezocht voor controle van de urine. De beide 
zwangerschappen verliepen overigens geheel ongestoord. De laatste jaren klaagt 
patiënte over hoofdpijn. De huisarts vond verhoogde bloeddruk, reden waarom hij 
haar behandelde met reserpine. Tevens heeft zij de laatste jaren des avonds wat 
opgezette enkels. Geen klachten over kortademigheid ; geen nycturie, 

Patiënte werd in 1965 voor observatie opgenomen in de interne kliniek. Bij op
name zagen wij een gezonde vrouw,  in goede voedingstoestand. De veneuze druk 
was niet verhoogd. Er bestond een hoogstand van het rechter diafragma, wat overigens 
normaal beweeglijk was. De lever was twee vingerbreedten te palperen onder de 
rechter ribbenboog, de leverrand voelde normaal aan ; er bestond een geringe hy
drops van het rechter kniegewricht. Er waren geen oedemen aantoonbaar. Bloed
druk 190- 115  mm Hg. Het overige onderzoek leverde geen afwijkingen op. 
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Laboratoriumgegevens: Bloed : haemoglobinegehalte 15.5 gram%; haematocriet 
44%; bloedbezinkingssnelheid 37-54 mm. Ureum 35 mg%. Creatinine 1 .10  mg%, 24-
uursklaring 60 ml per minuut. Totaal eiwitgehalte van het serum 7 .37 gram%. 
Papierelektroforese: albumine 59.9%, alfa1 -globuline 5.0%,, alfa2-globuline 6.3%, 
beta-globuline 14 .0%,, gamma-globuline 14.8%. Anti-kern faktoren: negatief. Anti
perinucleaire faktor: negatief. L.E.-cellen: negatief. Reuma-serologie: negatief. 
Anti-streptolysine-titer: 100 E per ml. Cholesterol 310 mg%, totale lipiden 1225 mg. 
Leverfuncties: ongestoord. lmmunoelektroforese: anti-normaal menselijk serum: 
geen afwijkingen ; anti-gammaglobuline serum: geen afwijkingen. Agar-gel-elektro
forese: geen afwijkingen. Natrium 138.5 maeqper liter, kalium 4.30 maeq per liter, 
chloor 103.0 maeq per liter. Calcium 9.6 mg%, fosfaat 3.8 mg%. Alkalische fosfa
tase 10.0 E. Thymol-troebelingstest 0. 7 E. Circulatietijd : 12 seconden. Urine (bij 
herhaling): albumine ++, sediment 2-5 erythrocyten, 5-20 leukocyten per gezichts
veld ; eenmaal werden enkele hyaliene cylinders waargenomen. Eiwituitscheiding in 
de urine per 24 uur: 0.50- 1 gram. Urinekweek: steriel. Aminozurenuitscheiding in 
de urine per 24 uur : 522 mg. Aminozurenspectrum: normaal beeld. Concentratie
proef: s.g. 1020. Orthostatische proef: negatief. Thoraxfoto: elongatio aortae, pro
minerende aortaknop. Hoogstand van de rechter diafragmakoepet Overigens werden 
aan hart en longen geen afwijkingen gevonden. Elektrocardiogram: coronaire in
sufficiëntie. Intra-veneus pyelogram: geen afwijkingen. Onderzoek oogarts:  geen 
afwijkingen. Audiogram: rechts een gering verlies van 30 db bij 4000 Hz. en 50 db 
bij 8000 Hz. Links waren er geen afwijkingen. Het audiogram werd niet als afwij
kend beschouwd. 

Er werd een nierbiopsie verricht (212041).  Van de 18 glomeruli in deze biopsie 
zijn er vijf totaal hyalien. Een klein aantal van de overige glomeruli is diffuus of 
focaal te celrijk (zie figuur 37). De vaten zijn arteriolosclerotisch verdikt. Een aan
tal tubuluslumina bevat erythrocyten. Er zijn dus duidelijke arteriolosclerotische 
veranderingen en hyaliene glomeruli. Vanwege de soms iets te celrijk lijkende glo
meruli kan de diagnose focale locale glomerulonefritis overwogen worden. Zeker
heid hieromtrent is er echter niet. 

Epicrise:  Bij een 51-jarige vrouw werd op 26- jarige leeftijd een 
proteÏnurie vastgesteld door de huisarts. Bij periodieke controle van de 
urine bevatte deze steeds eiwit. Wij vonden tevens (bij herhaling) geringe 
sedimentsafwijkingen (erythrocyten, leukocyten). De nierfuncties zijn 
ongestoord. Het audiogram werd als normaal geÏnterpreteerd. De mi
croscopische anatomie van het nierweefsel, verkregen met behulp van 
naaldbiopsie, vertoonde mogelijk het beeld van een lichte vorm van 
focale locale glomerulonefritis . 

Overige familieleden : 
Bij het onderzoek van de overige familieleden werden geen afwijkingen vastge

steld. 1.1  en 1.2 overleden beiden op hoge leeftijd. De doodsoorzaak is onbekend. 
II.l overleed tengevolge van een appendicitis. De familieleden, die door ons niet 
konden worden onderzocht, waren volgens de hetero-anamnese geheel gezond. 
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Figuur 37 
Nierweefsel uit biopsie van M, V. - W. (Jam. W. , Tl. 6). 

Deze glomeruli lijken te celrijk te zijn. De ruimte van Bowman bevat eiwit-aclztig 
materiaal. De vaten vertonen liclzte arteriolosclerotisclze veranderingen. H&E 200x 

Samenvatting van familie W. 
Bij twee kinderen, geboren uit dezelfde moeder, werd vanaf de eerste 

levensjaren een protefuurie gevonden en haematurie, die periodiek, in 
paroxysmale aanvallen, macroscopisch werd. Bij het stijgen van de 
leeftijd nam de frequentie van de aanvallen af. De mannelijke patiënt, 
oud 1 9  jaar, vertoont thans duidelijke nierfunctiestoornissen. Hij heeft 
tevens een langzaam toenemende perceptieve slechthorendheid. Bij de 
moeder werd op 26- jarige leeftijd een proteii:mrie vastgesteld. Ook bij 
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haar bestaan geringe sedimentsafwijkingen (erythrocyten, leukocyten). 
Bij alle drie patiënten vertoonde het histologische beeld van het nier
weefsel kenmerken van focale locale glomerulonefritis . 

. Conclusie : Een moeder, haar zoon en haar dochter lijden allen aan 
hereditaire nefritis (Alport). 

5 FAMILIE S.  

Dank zij de medewerking van collega R.Peters , kinderarts te Leer
dam, destijds te Groningen, waren wij in staat drie familieleden te on
derzoeken uit de familie, die door hem werd geobserveerd, en waarvan 
hij in 1 964 de resultaten publiceerde. De gegevens vermeld in figuur 38 
zijn vrijwel geheel overgenomen uit zijn publikatie. De personen ge
merkt met ** werden door ons opnieuw onderzocht, van wie één kli
nisch (V.7). De patiënt gemerkt met ***  werd onderzocht door Prof.Dr. 
F .S.P . van Buchem. De gegevens omtrent deze patiënt werden door hem 
apart gepubliceerd (1965).  
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Figuur 38 
Stamboom van Familie S. 

() n�crafwtJktng 
() bmntnoordoolhctd 
• onduzochl: doar R Pelers 

*** ondertocht door Prol. Dr F SP van Buchem 

De gegevens werden ontleend aan de publikatie van R. Peters (1964!. 



Ziektegeschiedenissen : 
A.S . - K. ,  geboren 22-3-1922, statusnummer 52708, stamboomnummer IV.3 

Zij is nooit ernstig ziek geweest. Als kind nooit bloed bij de urine gezien. Tijdens 
de eerste graviditeit werd eiwit in de urine gevonden. De zwangerschap verliep 
overigens normaal. Wel hield zij toen op advies van haar huisarts een zoutarm dieet. 
Enkele jaren na deze graviditeit werd patiënt gedurende een korte tijd opgenomen 
in een ziekenhuis wegens mictieklachten en macroscopische haematurie. Omtrent 
de tweede graviditeit zijn geen bijzonderheden bekend. ln 1962 werd door collega 
Peters bij het familie-onderzoek een proteiimrie en een microscopische haematurie 
vastgesteld (2-5 erythrocyten per gezichtsveld). Het cholesterolgehalte bedroeg 
destijds 333 mg%, ureum 34 mg%, creatinine 0. 78 mg%. Totale eiwitgehalte van het 
serum 6.6 gram%. Papierelektroforese: albumine 59.8%, alfa2-globuline 10.4%, 
gamma-globuline 13.1%. Tevens werden afwijkingen op het audiogram vastgesteld. 
Patiënte is wat slechthorend aan het linkeroor. Wij zagen patiënte in november 1965. 
Het lichamelijk onderzoek leverde bij deze dikke gezond uitziende vrouw geen af
wijkingen op. Bloeddruk 1 80- 100 mm Hg. 

Laboratoriumgegevens :  Bloed : ureum 43 mg%, creatinine 1 .20 mg%, totaal eiwit 
van het serum 7.10 gram%. Papierelektroforese: albumine 65.0%, alfa1 -globuline 
4.4%, alfa2-globuline 7.5%, beta-globuline 10.6%, gamma-globuline 1 2.5%. Choles
terol 315  mg%, totale lipiden 1 100 mg%. Urine: albumine +H-, ,esbach 5%o, sediment: 
veel epitheelcellen, enkele leukocyten, geen erythrocyten. Onderzoek oogarts : geen 
afwijkingen. Audiogram: gering gehoorverlies van 20-40 db over het gehele onder
zochte toongebied van het linkeroor. Het rechter oor vertoont geen afwijkingen. 
Deze afwijkingen werden door ons niet als afwijkend,. in de zin van slechthorendheid, 
behorende bij hereditaire nefritis (Alport), geii1terpreteerd. Patiënte weigerde 
uitgebreider onderzoek. 

Epicrise :  Bij een 43-jahge vrouw werd een duidelijke proteii:mrie 
vastgesteld, die ook reeds in 1 962 werd gevonden, evenals in haar eerste 
zwangerschap. 

T.S. ,  geboren 23-4-1958, statusnummer 52518, stamboomnummer V.8 
Patiënt werd in 1961 opgenomen in de kinderkliniek te Groningen. Hij was sinds 

enkele weken hangerig en vervelend. Het was de moeder opgevallen, dat de urine in 
wisselende mate rood van kleur was. Het lichamelijk onderzoek leverde geen af
wijkingen op. Bloeddruk 125-70 mm Hg. 

Laboratoriumgegevens (1961 ) :  Bloed: haemoglobine 1 2.3 gram%, leukocyten 7100 
per mm3, differentiatie: relatieve lymfocytose. Bloedbezinkingssnelheid 10- 24 mm. 
Ureum 30 mg%, creatinine 0.40 mg%, calcium 10.2 mg%, fosfaat 5.3 mg%, choles
terol 196 mg%. Eiwitgehalte van het serum 6.8 gram%. Papierelektroforese: albu
mine 66%, alfal -globuline 3.1%,  alfa2-globuline 13.7%, beta-globuline 1 1 .9%,gamma
globuline 5.3%. Urine: albumine negatief, sediment bij herhaling 10-20 erythrocyten 
per gezichtsveld. Aminozuren uitscheiding in de urine: normaal. Aminozuurspectrum: 
geen afwijkingen. Intra-veneus pyelogram: geen afwijkend beeld. 
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Wij zagen patiënt in 1965. Hij was toen zeven jaar oud. De moeder vertelde, dat 
patiënt vaak last heeft van bronchitis. Tijdens iedere luchtweginfectie is de urine 
rood van kleur. De huisarts (collega A.C.Schenk, Gorredijk) berichtte ons, dat hij 
meermalen tijdens een luchtweginfectie een macroscopische haematurie had vast
gesteld. Wanneer patiënt weer hersteld is,  blijft steeds microscopische haematurie 
aanwezig. Patiënt klaagt niet over slechthorendheid. Het lichamelijk onderzoek le
verde bij deze gezond uitziende en normaal ontwikkelde jongen geen afwijkingen op. 
Bloeddruk 120-80 mm Hg. 

Laboratoriumgegevens: Bloed: ureum 43 mg%, creatinine 0. 7 4 mg%, totaal eiwit
gehalte van het serum 7.10 gram%. Papierelektroforese: albumine 63.2%, alfal 
globuline 5.3%, alfa2-globuline 10.2%, beta-globuline 12.4%, gamma-globuline 8.9%. 
Cholesterol ZOO mg%. Urine: albumine negatief, sediment meer dan 40 erythrocyten 
per gezichtsveld. Audiogram : geen afwijkingen. Onderzoek oogarts: geen afwijkin
gen. Uitgebreider onderzoek werd door de ouders geweigerd. 

Epicrise :  Van een gezonde zevenjarige jongen is bekend, dat hij sinds 
zijn derde levensjaar lijdt aan microscopische haematurie, die in pa
roxysmale aanvallen macroscopisch wordt, meestal tijdens een inter
currente infectie. De nierfuncties zijn , voorzover kon worden nagegaan, 
geheel normaal. Het audiogram is niet afwijkend. 

J.s . .. �eboren 2-4-1��6, statusnummer 52832, stamboomnummer V.7 
Voor 1957 is patient altijd gezond geweest. 1n 1957 ontdekte hij - toen elf jaar 

oud - dat de urine rood van kleur was. Enkele dagen tevoren had hij enige dagen 
keelpijn gehad en zich tevens ziek gevoeld. Voorzover hij zich kan herinneren, had 
hij verder geen klachten. De huisarts vond rode bloedlichaampjes in de urine, reden 
waarom hij werd behandeld met penicilline-injecties, bedrust en een zoutarm dieet. 
Na drie dagen was de haematurie macroscopisch verdwenen. Enige weken na het 
begin van de haematurie werd hij door een kinderarts gezien (collega Dr.B.Dijk
stra, Heerenveen). Het lichamelijk onderzoek leverde destijds geen afwijkingen op. 
Bloeddruk 120-85 mm Hg. 

Laboratoriumgegevens (1957):  Haemoglobinegehalte 87%, ureum 1 1  mg%. Urine: 
albumine: spoor; sediment: vrij veel erythrocyten. Bloedbezinking 24-46 mm .  Enige 
weken daarna, bij controle, bevatte het urine-sediment nog steeds erythrocyten. 

1n 1 958 kreeg hij wederom plotseling macroscopische haematurie, gedurende 
enige dagen. Dit ging, voorzover hij zich kan herinneren, zonder andere verschijn
selen gepaard. Daarna werd een tonsilectomie verricht. De aanvallen van macro
scopische haematurie hebben zich daarna niet meer herhaald. De urine werd sinds
dien niet meer gecontroleerd. 1n 1962 werd deze patiënt onderzocht door collega 
Peters. Het lichamelijk onderzoek leverde geen afwijkingen op. De urine bevatte 
eiwit, het sediment 10- 12 erythrocyten per gezichtsveld. 

ln 1965 werd hij wegens 'afwijkingen in de urine' afgekeurd voor een betrekking. 
In datzelfde jaar werd hij wel goedgekeurd voor militaire dienst. Na in diensttre
ding maakte hij de militaire arts attent op zijn urine-afwijkingen. Er werd een lichte 
protemurie vastgesteld. Het urinesediment bevatte 25-40 erythrocyten en 2-3 korrel
cylinders per gezichtsveld. Na overleg werd hij voor observatie opgenomen in de 
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interne kliniek te Groningen. Afgezien van bovengenoemde klachten leverde de anam
nese geen bijzonderheden op. Hij heeft geen roodvonk gehal; geen mictieklachten. 
Geen last van slechthorendheid. Het lichamelijkonderzoek van deze gezond uitziende 
jongeman leverde geen afwijkingen op. Bloeddruk 130-80 mm Hg. 

Laboratoriumgegevens: Bloed: haemoglobine 15 .1  gram%; haematocriet 42� ; 
leukocyten 7300 per mm3, normale differentiatie. Thrombocyten 242.000 per mm • 

Bloedbezinking 14-32 mm. Ureum 34 mg%. Creatinine 0.84 mg%; 24-uursklaring: 
116  mljminuut. Natrium 140.0 miliaequivalent per liter, kalium 4.48 m.aeq per liter, 
chloor 100.9 m.aeq per liter. Calcium 10.0 mg%, fosfaat 3.6 mg%, urinezuur 4.6 
mg%, pH veneus bloed 7 .41 .  Standaardbicarbonaatgehalte 24 m.aeq per liter. Totaal 
eiwitgehalte 6.60 gram%. Papierelektroforese: albumine 56.6%, alfa1 -globuline 
7 .2%, alfa2-globuline 13)%, beta-globuline 12.8%, gamma-globuline 10.3%. Immuno
elektroforese: geen bijzonderheden. Anti-kern faktoren : negatief. Anti-perinucle
aire faktor: negatief. L.E.-cellen: negatief. Rheumaserologie: negatief. Reactie van 
Wasserman : negatief. Keeluitstrijk: geen pathogene micro-organismen. Choleste
rol 262 mg%, totale lipiden 850 mg%. Urine: albumine +, sediment (bij herhaling) : 
5-25 erythrocyten per gezichtsveld , sporadisch een leukocyt, geen cylinders. De 
eiwituitscheiding in de urine was 'a-selectief' . Orthostarische proef: negatief. Hy
droxyprolineuitscheiding in de urine per 24 uur: 43 mg. Pralinegehalte van het se
rum (semi-kwantitatief bepaald met behulp van hoogspanningselektroforese): niet 
verhoogd. Urinekweek : steriel. Aminozurenuitscheiding in de urine per 24 uur: 330 
mg. Aminozurenspectrum : normaal beeld .Thoraxfoto : geen afwijkingen. Pirquet : 
positief. Audiogram: geen afwijkingen. Onderzoek oogarts: geen afwijkingen. 

Er werd een nierbiopsie verricht (220455). De ruim 20 glomeruli bevattende nier
biopsie bestaat geheel uit schors. Eén glomerulus is geheel hyalien. De overige 
zijn vrijwel alle normaal. Slechts één glomerulus heeft teveel PAS-positiefmate
riaal in de axiale gebieden en is tevens diffuus te celrijk; twee andere glome
ruli tonen een klein celrijk haardje, terwijl ook in één glomerulus een litteken
haardje met veel PAS-positiefmateriaal gevonden wordt (zie figuur 39). Er is geen 
tubulusatrofie van enig belang; het interstitium is niet toegenomen en bevat geen 
schuimcellen. De vaten tonen geen arteriolosclerose, wel echter vallen de epitheloiae 
cellen met korrels in de vasa afferenria op. ln een aantal tubuluslumina liggen ery
throcyten. De afwijkingen in deze biopsie wijzen op het bestaan van een lichte vorm 
van een locale focale glomerulonefritis. 

Epicrise :  Een gezonde jongen kreeg op elfjarige leeftijd, in aanslui
ting aan een keelontsteking, gedurende enige dagen macroscopische 
haematurie, Er werd toen tevens een protefuurie gevonden. De macro
scopische haematurie heeft zich een jaar later nog eenmaal herhaald. 
Bij iedere controle van de urine werden, sinds de eerste aanval van 
macroscopische haematurie, erythrocyten in het urinesediment en een 
proteiimrie gevonden. Patiënt is overigens geheel gezond. De nier
functies zijn geheel normaal. Het nierweefsel, verkregen met behulp 
van naaldbiopsie, toonde bij microscopisch-anatomisch onderzoek het 
beeld van een lichte vorm van locale focale glomerulonefritis ,  Het 
audiogram is geheel normaal. 
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Figuur 39 
Glomerulus uit biopsie van J.S. (Jam. S. , V. 7). 

Deze glomerulus toont een littekentje met veel PAS-positief materiaal. PAS 500x 

O verige familieleden : 
Hiervoor verwijzen wij naarde publikaties van Peters (1964) en van Van Buchem 

en Beetstra (1 965). Door ons werden, behalve de drie bovenbeschreven familie
leden, geen personen uit de familie S. onderzocht. 

Conclusie : De drie bovenbeschreven patiënten, een moeder en haar 
twee zonen lijden allen aan hereditaire nefritis (Alport). 
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6 J.H.B. 

J.H.B., geboren 19-2- 1951 ,  statusnummer 45467 
Op achtjarige leeftijd kreeg patiënt plotseling macroscopische haematurie. Hij 

was tevoren niet ziek geweest. Aanvankelijk werd hij opgenomen op een chirurgi
sche afdeling. Bij cystoscopie werden geen duidelijke afwijkingen vastgesteld; daarna 
kwam hij onder behandeling van een internist (collega A.E. V .Hillebrand te Tegelen). 
Bij onderzoek destijds (1959) werd een niet-zieke jongen gezien met talrijke erwt
grote klieren in hals en oksels. De tonsillen waren fors. Er bestonden geen oede
men. Hart en longen vertoonden geen bijzonderheden. Lever en milt werden niet 
gevoeld. Er was geen slagpijn in de nierloges. 

Laboratoriumonderzoek (1959): Anti-streprolysine-titer 400 E. Keeluitstrijk: 
geen hemolytische streptococcen. Bloedureumgehalte: 22 mg%. Ureumklaring: 58%. 
lntra-veneus pyelogram: geen afwijkingen. Urine: macroscopisch bloed. Urine
kweek: steriel. Na enige dagen was het macroscopisch aspect van de urine weer 
normaal. Het sediment bevatte echter bij microscopisch onderzoek steeds een wis
selende hoeveelheid erythrocyten. Tevens bestond er een protefimrie. De diagnose 
werd gesteld op 'subchronische nefritis' . Onder bescherming van antibiotica werd 
een tonsilectomie verricht. De volgende jaren genoot hij een geheel normale ge
zondheid. De microscopische afwijkingen in de urine bleken, bij periodieke controle, 
steeds aanwezig te zijn. 

Op elfjarige leeftijd trad, tijdens een periode met koorts, wederom macroscopi
sche haematurie op. Deze afwijkingen verdwenen na enige dagen weer spontaan. 
Op 1 3-jarige leeftijd kreeg hij, na 'griep' , wederom een kortdurende periode van 
macroscopische haematurie. Hij was overigens niet ziek; de bloeddruk bedroeg 
140-95 mm Hg. Er waren geen oedemen. Er bestond tevens een sterk uitgesproken 
protemurie (Esbach 12%o). Een orthostarische faktor van de protefimrie kon niet 
worden aangetoond. Bloedureumgehalte en serumcreatininegehalte waren resp. 25 
mg% en 0.4 mg%. Haemoglobinegehalte 13.8 gram%. Totaal eiwitgehalte van het 
serum: 5.1 gram%. Papierelektroforese: albumine 64.3%, alfa1 -globuline 3.4%, 
alfa2-globuline 1 1 .4%, beta-globuline 12.8%, gamma-globuline 8.1%. Het intra-ve
neuze pyelogram vertoonde wederom geen afwijkingen. 

Voor nader onderzoek werd hij opgenomen in de interne kliniek van het Acade
misch Ziekenhuis te Groningen. Bij opname werd een volkomen gezonde 13-jarige 
jongen gezien, die echter duidelijk slechthorend was. Hij had nooit een middenoor
ontsteking doorgemaakt. Anamnestisch waren er geen aanknopingspunten voor deze 
slechthorendheid. De slechthorendheid was reeds op jonge leeftijd ontstaan en was 
langzaam progressief. 1n de familie kwam verder geen slechthorendheid voor. Het 
lichamelijk onderzoek leverde geen afwijkingen op. De keel vertoonde een rustig 
aspect; er bestonden geen oedemen. Bloeddruk 125-85 mm Hg. 

Laboratoriumonderzoek: Bloed : haemoglobinegehalte 14.2 gram%; haematocriet 
42%; leukocyten 6500 per mm 3, normale differentiatie; thrombocyten 252.500 /mm3, 
bloedbezinkingssnelheid 6-13 mm. Ureum 24 mg%, creatinine 0.52 mg%, klaring 
98 mijper minuut. Natrium 142.5 m.aeq per liter, kalium 4.66 m.aeq per liter, 

chloor 104.2 m.aeq per liter, calcium 9.0 mg%, fosfaat 4.9 mg%, alkalische fosf. : 
30.5 E. Totale eiwitgehalte van het serum: 5.8 gram%. Papierelektroforese: albu
mine 59.3%, alfa1 -globuline 4.4%, alfa2-globuline 1 1 .  7%, beta-globuline 14.8%, 
gamma-globuline 9.8%. Anti-streprolysine-titer 200 E per ml. Keeluitstrijk :  geen 
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pathogene micro-organismen; bloedstollingsmechanisme: geheel normaal. Urine 
(bij herhaling) : albumine ++; eiwituitscheiding per 24 uur: 2 .1-4.1 gram; reductie: 
negatief; sediment: 10-40 erythrocyten per gezichtsveld, enkele leukocyten , enkele 
hyaliene- en korrelcylinders; aminozurenuitscheiding in de urine: 737 mg per 24 uur, 
aminozurenspectrum : geheel normaal patroon. Audiogram: zuivere symmetrische 
perceptieve slechthorendheid (zie figuur 40). 

Er werd een nierbiopsie verricht (205506). Deze toont een zeer geringe toename 
van PAS-positiefmateriaal in de axiale gebieden van enkele der 13 aanwezige glo
meruli. Enkele ruimten van Bowman bevatten eiwitachtig materiaal. In een verza
melbuisje worden erythrocyten gevonden en een erythrocyten-cylinder. Naast een 
grote arterie ligt een aanzienlijk rondcelinfiltraat. De biopsie toont het beeld, dat 
als 'minimale afwijking' is te karakteriseren. Membraneuze veranderingen lijken 
er niet te bestaan. 

Epicrise: Een geheel gezonde jongen krijgt op achtjarige leeftijd 
plotseling een macroscopische haematurie, welke zich spontaan na enige 
dagen herstelt. Microscopisch blijft echter de haematurie steeds aan
wezig. De aanvallen van macroscopische haematurie herhalen zich nog 
enige malen. Ondanks uitgebreid onderzoek wordt geen oorzaak gevon
den voor de haematurie. De patiënt heeft bovendien sinds vele jaren een 
toenemende symmetrische perceptieve slechthorendheid. Het micro
scopisch-anatomisch beeld van het nierweefsel, verkregen met behulp 
van naaldbiopsie, vertoont afwijkingen, waarop de diagnose 'minima
le afwijkingen' wordt gesteld. 
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Figuur 40 
Audiogram van J.H.B. op 13-jarige leeftijd. 

Verlies beengeleiding = verlies luchtgeleiding 



Overige familieleden van J.H.B. 
Wij waren in de gelegenheid de beide ouders en zijn twee broers te onderzoeken. 

Dit onderzoek leverde geen afwijkingen op. De urine bevatte bij geen van hen afwij
kingen; geen van de door ons onderzochte familieleden was hardhorend. Er werden 
geen audiogrammen vervaardigd. Ook de overige, niet door ons onderzochte fami
lieleden waren allen, volgens de hetero-anamnese, geheel gezond. Er komen geen 
nierziekten, noch doofheid , in de familie voor. 

Conclusie:  Haematurie, met 'minimale afwijkingen ' als histologisch 
kenmerk van de nierafwijkingen, in combinatie met perceptieve slecht
horendheid, bij een 13-jarige jongen, wiens anamnese geen aanknopings
punten geeft voor de nierafwijkingen, noch voor de perceptieve slecht
horendheid, doet ons veronderstellen, dat de patiënt zeer waarschijn
lijk lijdt aan hereditaire nefritis en perceptieve slechthorendheid (Al
port). (Voor uitgebreidere argumentatie verwijzen wij naar pag.l03).  

97 



98 



HOOF D STUK VII 

D ISCUSSIE 

1 DISCUSSIE KLINISCHE VERSCHIJNSELEN 

A. Nierafwijkingen 
Aan de hand van de literatuur-gegevens en eigen waarnemingen, willen 

wij de klinische kenmerken, optredende bij hereditaire nefritis (Alport) 
in het kort nog eens puntsgewijs memoreren. 

1 De klinische verschijnselen van hereditaire nefritis (Alport) zijn 
allerminst specifiek. De diagnose is dan ook niet gemakkelijk te stellen 
op het klinische beeld alleen. 

Bovendien is het klinische beeld van patiënten met hereditaire nefritis 
(Alport) niet uniform, wat zowel blijkt uit onze eigen patiënten, als ook 
uit in de literatuur beschreven patiënten. Lang niet alle patiënten vol
doen aan de 'klassieke' beschrijving van Gutbrie (1 902). Bij een aantal 
patiënten , vooral vrouwelijke, wordt de ziekte pas bij een gericht onder
zoek ontdekt aan de hand van (herhaald) urine-onderzoek, waarbij dan 
microscopische sediments-afwijkingen of uitsluitend een geringe pro
tefnurie als enige klinische uiting worden gevonden. Deze afwijkingen 
zijn zo weinig specifiek, dat ze, ons inziens, uitsluitend als symptomen 
van hereditaire nefritis (Alport) mogen worden beschouwd, indien er 
een duidelijk positieve familie-anamnese bestaat. Bij deze patiënten 
bestaat dus uiteraard de kans, dat de diagnose 'hereditaire nefritis (Al
port)' wordt gemist. Anderzijds bestaat het gevaar, dat geringe sedi
ments-afwijkingen bij vrouwelijke leden uit een familie,  waarin here
ditaire nefritis (Alport) voorkomt, door een ijverige, doch niet te kri
tisch ingestelde onderzoeker bij een eenmalig onderzoek ten onrechte 
als pathologisch worden geduid. Mogelijk is dit een verklaring voor het 
feit, dat sommige onderzoekers een overmaat vinden aan vrouwelijke 
lijders (zie discussie erfelijkheid, pag.lOB e.v.) .  

2 Bij alle patiënten vertoont de nierziekte een zeer chronisch ver
loop. Bij vrijwel alle patiënten ontstaan de symptomen op jonge leeftijd. 
De afwijkingen in de urine blijven gedurende vele jaren de enige uitings
vorm van hereditaire nefritis (Alport).  Daarna vermindert bij de man-
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nelijke patiënten zeer geleidelijk de nierfunctie. Het overlijden, ten 
gevolge van nier-insufficiëntie, treedt dan ook pas vele jaren na het 
eerste begin van de ziekte op (tweede of derde decennium). 

Het verschil in het ziekte-verloop tussen mannelijke en vrouwelijke 
lijders aan hereditaire nefritis (Alport) is opmerkelijk en vormt, naar 
onze mening, een bijzonder kenmerk van deze ziekte. In het algemeen 
verandert de prognose quo ad vitam bij vrouwelijke lijders niet of nauwe
lijks, dit dus in duidelijke tegenstelling met de prognose van mannelijke 
lijders. 

3 Een aantal onderzoekers stelden bij sommige patiënten een ver
hoogde fractie van het alfaTglobuline vast in het eiwitspectrum. Ook 
wij deden bij enige van onze patiënten deze waarneming. Bij sommigen 
van onze patiënten bestaat er een duidelijke correlatie tussen de ver
hoogde fractie van de alfaTglobulinen, het cholesterol-gehalte in ��t 
serum en de eiwit-uitscheiding in de urine. Dit is ook het geval bij een 
patiënt van Marie (1960) en bij enkele patiënten van Peters (1964). Door 
gebrek aan gegevens is deze correlatie bij andere patiënten, in de lite
ratuur vermeld, met een verhoogd alfa2-globulinegehalte van het serum 
niet te maken. 

Het lijkt ons niet onwaarschijnlijk, dat de patiënten met een verhoogde 
alfaTiractie een lichte neiging vertonen naar het nefrotisch syndroom. 
P eters (1964) veronderstelt, dat hereditaire nefritis (Alport) een auto
immuun-ziekte is en verklaart het verhoogde alfaTglobulinegehalte door 
aan te nemen, dat deze fractie een toegenomen aantal antistoffen zou 
bevatten. 

Met behulp van immuno-elektroforese werden noch door ons,  noch 
door anderen, specifiek abnormale patronen van de eiwitten in het serum 
van patiënten met hereditaire nefritis (Alport) aangetroffen. 

Efron ( 1965, 1 966), Scriver (1 964) en Schafer (1962) vonden afwij
kingen in het praline-metabolisme bij een aantal lijders aan 'heredi
taire nefropathie' (zie pag. 1 7  e.v.). Bij deze patiënten kwamen echter 
frequent congenitale anatomische afwijkingen van de nieren voor. In het 
algemeen worden bij patiënten met hereditaire nefritis (Alport) geen 
afwijkingen op het intra-veneuze pyelogram gezien, die op aangeboren 
anatomische afwijkingen wijzen. Bovendien deelt Efron (1 966) zelf mede, 
dat het verloop van de ziekte bij de mannen met haematurie uit de twee 
beschreven families anders is, dan bij hereditaire nefritis (Alport). 
De afwijkingen in het praline-metabolisme werden ook niet bij alle pa
tiënten met haematurie gevonden. 

Naast de doofheid en de 'nefropathie' kwam in één familie bovendien 
nog fotogene epilepsie voor. 
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Kapelman (1964) (zie pag. 19) toont in zijn publikatie niet aan, dat de 
twee beschreven broers met nefrotisch syndroom leden aan hereditaire 
nefritis.  

Deze publikaties hebben ons er dus niet van overtuigd, dat er bij deze 
patiënten sprake was van hereditaire nefritis (Alport) . 

Fuhrmann (1963) (zie pag. 19)  geeft in zijn publikatie geen bijzon
derheden over de door hem opgemerkte afwijkingen in het praline
metabolisme. Efron ( 1965) vermeldt echter, dat door Fuhrmann niet het 
praline-gehalte van het serum werd bepaald. 

Naar onze mening is een relatie tussen het metabolisme van praline 
en hereditaire nefritis (Alport) niet aangetoond. 

B .  De slechthorendheid 
Omtrent de slechthorendheid, optredende bij hereditaire nefritis (Al

port) is nog slechts weinig bekend. De slechthorendheid bij deze ziekte 
berust op een stoornis in de perceptie. De audiogrammen vertonen in 
het algemeen een symmetrische perceptieve slechthorendheid, met het 
grootste verlies in het hoge tonen-gebied. Van Franse zijde zijn audio
grammen beschreven met weer oplopende curven in het hoge tonen
gebied. Wij namen bij één patiënt een komvormig audiogram waar. Ove
rigens waren onze bevindingen in overeenstemming met de bevindingen 
van anderen. 

De vorm van de audiogrammen van patiënten met hereditaire nefritis 
en perceptieve slechthorendheid (Alport) vertoont gelijkenis met die, 
beschreven bij patiënten met progressieve hereditaire perceptie-doof
heid. Ook bij deze laatste ziekte zijn komvormige en oplopende curven 
beschreven. Bij progressieve hereditaire perceptie-doofheid wordt aan
vankelijk een gehoorverlies in het hoge tonen-gebied gezien, met later 
een uitbreiding van het verlies in het gebied van de lage frequenties 
(Huizing Jr. e.a.  1965). 

Dit degeneratiepatroon wordt in verband gebracht met anatomische 
en fysiologische verschillen tussen het lage en het hoge frequentie
systeem in de cochlea, en tussen de binnenste en de buitenste haarcellen 
van het orgaan van Corti (Huizing Jr. e.a. 1 965). 

Over de pathologische anatomie van progressieve hereditaire per
ceptiedoofheid is nog in het geheel niets bekend . 

De lokalisatie van de afwijking (cochlea, gehoorzenuw of cerebrale 
centra) bij hereditaire nefritis (Alport) is nog onbekend. De histologi
sche gegevens omtrent het gehoororgaan van patiënten met laatstge
noemde ziekte zijn nog zeer gering in aantal, en in het algemeen 
summier (zie hoofdstuk lil, pag.38). De enige uitgebreide histologi-
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sche waarneming vertoonde afwijkingen in de haarcellen van de basale 
windingen van de cochlea (Gregg 1963). Deze bevindingen werden echter 
gedaan bij een patiënt, van wie het wel zeer waarschijnlijk, doch niet 
geheel zeker was, dat hij geleden heeft aan hereditaire nefritis met 
perceptieve slechthorendheid (Alport) (zie ook pag.38). 

In de toekomst zal bij obducties van patiënten met hereditaire nefritis 
en perceptieve slechthorendheid (Alport) meer aandacht moeten worden 
besteed aan het gehoororgaan. 

Door middel van recent ontwikkelde audiologische tests kan men mo
menteel een betere indruk krijgen over de localisatie van afwijkingen 
in het gehoororgaan. 

Ter vaststelling van de localisatie kan men het beste gebruik maken 
van een aantal tests. 

Terwijl vaak één enkele test moeilijk te interpreteren uitkomsten 
geeft, geeft veelal de combinatie van een aantal tests wél een betrouw
bare indruk van de localisatie van de afwijkingen. 

Drie van onze patiënten (K.V. , H.J.H. en W.N.H.) werden, naast audio
grafisch onderzoek, tevens aan een 'SISI-test' en een 'Tone-Decay-test' 
onderworpen. 

De SISI (Short Increment Sensitivity Index)-test is bestemd om na te 
gaan, of een patiënt zeer kleine verschillen in geluictsintensiteit waar 
kan nemen. 

Dit is van groot belang, omdat, wanneer de afwijking gelocaliseerd 
is in de cochlea, de patiënt in staat is kleinere verschillen in intensi
teit te horen dan normale proefpersonen. Dit verschijnsel treedt dus 
uitsluitend op, wanneer de afwijking gelocaliseerd is in de cochlea; 
niet bij localisaties in het middenoor of retrocochleair. 

Bij de uitvoering van de SISI-test biedt men de patiënt een constante 
toon aan. Deze toon ligt altijd 20 db boven de gehoordrempel. Iedere 
vijf seconden wordt de geluictsintensiteit precies 1 db, gedurende 0,2 
sec. versterkt ('pip') .  Wanneer de patiënt de 'pip' hoort, drukt hij op 
een knop. De onderzoeker biedt 20 'pips' aan en telt hoeveel malen de 
patiënt op de knop heeft gedrukt. De uitslag wordt uitgedrukt in procen
ten van het totale aantal aangeboden 'pips' .  Wanneer de uitslag dus 0% 
bedraagt, betekent dat, dat de patiënt geen enkele 'pip' heeft gehoord. 
Bij 50% hoorde hij er 1 0 van de 20, en bij 1 00% hoorde hij alle 20 'pips' .  

Patiënten met een normaal gehoor, met afwijkingen in het middenoor 
of met aandoeningen van de achtste hersenzenuw, horen meestal 0-20% 
bij alle frequenties. Patiënten met afwijkingen in de cochlea hebben 
meestal een score van 60-100% bij frequenties boven 1 000 Hz. 
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Tone-Decay-test. Wanneer men een normale proefpersoon een toon 
aanbiedt, die 5 db boven de gehoordrempel ligt, dan hoort hij deze toon 
na twee tot drie minuten niet meer. Het gehoororgaan past zich als het 
ware aan aan deze zachte toon. 

Patiënten met een gehooraandoening, welke retrocochleair gelegen is, 
vertonen deze adaptatie reeds binnen de termijn van twee minuten, en 
horen dus de aangeboden toon reeds na zeer korte tijd niet meer. 

Bij onze boven vermelde patiënten was de SISI-test duidelijk positief 
(K. V. 95%, W .N.H. 100%, H.J.H. lOQ%). 

De Tone-Decay-test was bij W.N.H. en H.J.H. geheel normaal; deze 
test werd bij K.V. niet uitgevoerd. 

Op grond van deze gegevens menen wij, dat het zeer waarschijnlijk 
is , dat de perceptieve slechthorendheid van patiënten met hereditaire 
nefritis (Alport) veroorzaakt wordt door afwijkingen in de cochlea. Ook 
Johnson ( 1965) komt, naar aanleiding van zijn audiologische onderzoe
kingen bij één patiënt met hereditaire nefritis en perceptieve slecht
horendheid (Alport) ,  tot deze conclusie. De boven vermelde histologische 
afwijkingen van de door Gregg (1963) beschreven patiënt wijzen ook op 
een cochleaire aandoening. 

De slechthorendheid bij patiënten met hereditaire nefritis (Alport) 
wordt doorgaans op jonge leeftijd (schoolleeftijd) ontdekt. 

Het optreden van zuivere perceptieve slechthorendheid bij school
kinderen komt vrij zelden voor. Hoeksema (1958) deed een onderzoek 
naar het gehoor bij 101 80 kinderen, die de lagere school bezochten. 

Bij 33 kinderen stelde hij een zuivere perceptieve slechthorendheid 
vast. 

Als oorzaken voor zuivere perceptieve slechthorendheid in de school
leeftijd komen in aanmerking: 1 )  infecties van de moeder gedurende de 
graviditeit (Rubeola) ;  2) geboorte-trauma; 3) icterus neonatorum; 
4) infectie-ziekten; 5) medicamenten; 6) overmatig geluid ( 'lawaai
doofheid' ) ;  7) progressieve hereditaire perceptie-doofheid; 8) heredi
taire nefritis met perceptieve slechthorendheid (Al port); 9) idiopatisch. 

De vorm van het audiogram staat in het algemeen geen nadere diffe
rentiatie toe in één der bovengenoemde oorzaken van perceptieve slecht
horendheid (Burger, 1956). 

wél is doorgaans met behulp van het audiogram de 'lawaai-doofheid' 
te herkennen. In de meeste gevallen zal echter de anamnese uitsluitsel 
moeten geven over de oorzaak van perceptieve slechthorendheid bij het 
kind. 

Gezien het feit, dat zuivere perceptieve slechthorendheid bij het 
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schoolgaande kind vrij zelden optreedt, lijkt het ons niet onaannemelijk, 
dat het vinden van perceptieve slechthorendheid, gecombineerd met ver
schijnselen van nefritis, bij een schooljongen, wiens (familie-) anamnese 
negatief is voor bovengenoemde oorzaken voor slechthorendheid, en bij 
wie tevens geen oorzaak bekend is voor de nierafwijkingen, in vele ge
vallen veroorzaakt zal zijn door hereditaire nefritis met perceptieve 
slechthorendheid (Alport). 

Op grond hiervan beschouwen wij patiënt B. (zie Hoofdstuk VI, pag. 95) 
als een lijder aan hereditaire nefritis en perceptieve slechthorendheid 
(Alport). Ook de door Gregg (1963) beschreven patiënt willen wij op deze 
overwegingen hiertoe rekenen (zie pag. 38).  

Naast hereditaire nefritis en perceptieve slechthorendheid (Alport) 
worden wel vaker combinaties van aangeboren afwijkingen aan nier en 
oor bij dezelfde patiënt gezien. 

Hilson ( 195 7) zag bij een aantal patiënten met aangeboren afwijkingen 
aan de tractus urogenitalis (dubbele ureteren, verdubbeling van het nier
bekken, hypospadie, cystennieren, verdubbeling linker nier) uitwendige 
misvormingen van de oorschelp. 

Potter (1946) vond bij patiënten met agenesie van nierweefsel ook 
frequent een speciale misvorming van de oorschelp ( ' Jumbo-oren') .  

Toediening van (di-hydro)streptomycine en kanamycine kunnen even
eens nierfunctie-stoornissen (o.a. protefuurie, cylindrurie, haematurie) 
en tevens stoornissen van het gehoororgaan veroorzaken (perceptieve 
slechthorendheid, evenwichtsstoornissen). 

Onderzoekingen bij de mens geven aanwijzingen voor beschadiging 
van de ventrale nuclei cochleares in de hersenstam, na toediening van 
streptomycine (Weinstein, 1965). 

Volgens Oginski e.a. (1949) zou de slechthorendheid na toediening van 
streptomycine veroorzaakt worden door een stoornis in de glycolysis 
zowel in de cochlea, als ook in het centrale zenuwstelsel. 

Ook de stoornis in het gehoororgaan na toediening van kanamycine 
zou hierop berusten (Nakamura e .a . ,  1960) .  

Omtrent het verband tussen nier en binnenoor bij hereditaire nefritis 
en perceptieve slechthorendheid (Alport) is niets bekend. 

C. Oogafwijkingen 
Het is ons niet duidelijk, of de incidenteel bij hereditaire nefritis en 

perceptieve slechthorendheid (Alport) beschreven oogafwijkingen een 
onderdeel vormen van deze erfelijke ziekte. 
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De beschreven oogafwijkingen zijn in het algemeen van onschuldige 
aard en komen ook geisoleerd voor. Geen van de door ons onderzochte 
patiënten toonde de boven vermelde oogafwijkingen. 

Meer waarnemingen zullen in de toekomst antwoord op deze vraag 
moeten geven. 

2 DISCUSSIE HISTOLOGIE 

Bij vijf van de door ons geobserveerde patiënten met hereditaire 
nefritis en perceptieve slechthorendheid (Al port) werd met zekerheid de 
pathologisch-anatomische diagnose focale locale glomerulonefritis ge
steld. Bij twee patiënten werd deze diagnose met waarschijnlijkheid 
gesteld; eenmaal luidde de diagnose 'minimale afwijkingen' .  

De diagnose werd steeds gesteld aan de hand van nierweefsel, ver
kregen met behulp van percutane naald-biopsie. 

In tabel I (pag. 29) verzamelden wij de histologische gegevens van 
nierbiopsieën van patiënten met hereditaire nefritis (Alport), welke in 
de literatuur werden beschreven. 

De meeste onderzoekers vonden slechts geringe afwijkingen, waarop 
een zekere diagnose niet te stellen was. Bij bestudering van de be
schrijvingen valt op, dat de bevindingen van Perkoff e.a. (1951 ,  1958) en 
Reyersbach (1954) in elk geval niet in tegenspraak zijn met de diagnose 
focale locale glomerulonefritis. Rosenkranz ( 1961) stelde, evenals wij , 
op grond van zijn histologische bevindingen de diagnose focale nefritis. 

De diagnose van Tiliakos (1964) en Howe en Smythe (1 962) zijn niet 
in overeenstemming met onze bevindingen. Howe en Smythe stelden bij 
drie patiënten de diagnose interstitiële nefritis.  Helaas gaven zij geen 
beschrijving van hun histologische bevindingen. 

Tiliakos stelde bij één patiënt de diagnose chronische glomerulo
nefritis. 

Over het algemeen zijn dus onze bevindingen niet in tegenspraak met 
de bevindingen van anderen. Wij menen dan o·ok, dat de primaire his
tologische manifestatie van hereditaire nefritis (Al port) bestaat uit een 
focale locale glomerulonefritis.  

Ook White e.a.  (1964) komen tot deze conclusie. Zij baseren hun uit
spraakop het histologische beeld van het nierweefsel van twee broers,  
van wie de auteurs veronderstellen, dat zij aan hereditaire nefritis (Al
port) lijden. In hun publikatie worden slechts geringe aanwijzingen ge
vonden, dat bij meer familieleden van de twee broers nierziekten zouden 
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voorkomen. Een familie-onderzoek werd niet verricht. Wij vermeldden 
de bevindingen van White e.a. (1 964) niet in tabel !, omdat ze naar onze 
mening onvoldoende gefundeerd waren. In een ' 1eading article' vermeldt 
de Redactie van 'The Lancet' ( 1966), met verwijzing naar de publikatie 
van White e.a. ( 1964), eveneens, dat hereditaire nefritis (Alport) het 
histologische beeld vertoont van focale locale glomerulonefritis. 

Wij menen, dat door onze bevindingen deze conclusie op een hechtere 
fundering is komen te staan. 

Bij focale locale glomerulonefritis is slechts een deel van de glome
ruli ( !  tot �) afwijkend. Meestal wordt er een cellulaire proliferatie 
gevonden, die zowel van endotheliale als van epitheliale oorsprong kan 
zijn. Deze proliferatie treft als regel slechts een deel van de capillair
lissen; gewoonlijk blijft de laesie beperkt tot de periferie van een enkele 
lis.  De afwijking is dus enerzijds focaal, hetgeen dus zeggen wil, dat 
slechts een aantal van de glomeruli beschadigd is;  anderzijds noemt 
men de afwijking locaal, omdat zij slechts in een gedeelte van de glo
merulus wordt gevonden. 

In sommige gevallen echter kunnen ook alle capillair-lissen van één 
glomerulus proliferatie vertonen; soms is er ook een geringe prolife
ratie van de pariëtale cellen van de kapsel van Bowman, waardoor de 
typische 'halve maantjes' kunnen ontstaan. 

Adhaesies tussen de beschadigde capillair-lis en de kapsel van Bow
man worden frequent gezien. 

Bij sommige patiënten worden kleine gebiedjes gezien tussen de ca
pillair-lissen, die gefufiltreerd zijn met eosmofiele cellen, hetgeen op 
necrose wijst. Ook wordt in de meeste gevallen enige hyalinisatie of 
fibrose in de glomeruli gezien. Soms tast dit de gehele structuur aan 
van de glomerulus , doch dit blijft meestal tot de periferie van één of 
meer lissen beperkt. Adhaesies tussen deze fibrotische gedeelten van 
de capillair-lis en de kapsel van Bowman worden hierbij vaak gezien. 

Tubulaire veranderingen zijn niet constant, en afhankelijk van de ernst 
van de glomerulaire beschadiging. In het interstitium worden soms 
kleine lymfocytaire infiltraten en fibrotische gebieden gezien. 

Focale en locale glomerulonefritis treedt op bij subacute bacteriële 
endocarditis (LÖhlein), bij polyarteriitis nodosa, lupus erythematodes 
disseminatus en anafylactoièle purpura (Henoch-SchÖnlein).  

Behalve bij deze gegeneraliseerde ziekten treedt focale locale glo
merulonefritis ook op als een geisoleerde nierziekte. 

De klinische verschijnselen, die hierbij op kunnen treden zijn : 
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1 Haematurie. Deze kan microscopisch zijn, doch ook macroscopisch. 
De macroscopische haematurie treedt doorgaans in kortdurende re
cidiverende aanvallen op; op deze klinische presentatie wordt wel de 
diagnose 'focale nefritis' gesteld. 

2 Protefuurie. 
3 Nefrotisch syndroom. 
4 Verschijnselen van acute glomerulonefritis.  

Hieruit blijkt wel, dat, alhoewel de histologische diagnose de patiënten 
in één groep plaatst, de klinische presentatie sterk gevarieerd is. Fo
cale locale glomerulonefritis blijft dan ook een histologische diagnose. 
Het stellen van deze diagnose op klinische gronden is verwarring wek
kend. 

Geisoleerd optredende focale en locale glomerulonefritis is in het 
algemeen een goedaardig verlopende ziekte. Een aanvankelijke focale 
locale glomerulonefritis kan in het verloop diffuse afwijkingen gaan 
vertonen. 

1n verband hiermee is de waarneming bij één van onze patiënten (K. V.)  
interessant ; bij deze patiënt werd tweemaal een percutane nier-biopsie 
verricht, 14 maanden na elkaar. In de tussenliggende periode werd hij 
behandeld met corticosteroiélen. De eerste maal werd de diagnose fo
cale locale glomerulonefritis gesteld, terwijl de tweede maal de dia
gnose chronische glomerulonefritis luidde, op grond van de thans diffuus 
aanwezige afwijkingen. 

Bij obductie van patiënten, overleden aan hereditaire nefritis (Alport) 
worden veelal eindstadia van chronische glomerulonefritis gevonden. 
Ook wordt door enige auteurs wel de diagnose pyelonefritis gesteld 
(zie tabel Il, pag. 30). 

Ook wij vonden bij twee patiënten, bij obductie, de verschijnselen van 
chronische glomerulonefritis .  

Deze bevindingen onderstrepen nog eens het belang van de  nier
biopsie. Immers in deze eindstadia wordt niets meer teruggevonden van 
de focale en locale glomerulonefritis , die ,  zo wij aannemen, ook bij déze 
patiënten in het begin zal hebben bestaan. 

Eindstadia van nierziekten kunnen bij obductie een zo sterke verlit
tekening en schrompeling te zien geven, dat het dikwijls onmogelijk is,  
om het oorspronkelijke proces te herkennen. Dit doet ons veronder
stellen , dat ÓÓk diegenen, bij wie, bij obductie, de diagnose pyelonefritis 
werd gesteld, aanvankelijk de histologische verschijnselen van focale 
locale glomerulonefritis zullen hebben vertoond. Bovendien is het mo
gelijk, dat bij deze patiënten zich op een chronische focale locale glo-
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merulonefritis een pyelonefritis heeft gesuperponeerd. 

Ook wij vonden bij enige van onze patiënten met hereditaire nefritis 
' schuimcellen' in het nierweefseL Op grond van de studies van Whalen 
(1961) en Sanerkin (1963) zijn wij van mening, dat deze 'schuimcellen' 
niet typisch of pathognomonisch voor hereditaire nefritis ( Alport) zijn. 
Ook Heptinstall ( 1966) is deze mening toegedaan. 

Resumerende veronderstellen wij dus, dat de primaire histologische 
afwijkingen bij hereditaire nefritis (Alport) bestaan uit focale locale 
glomerulonefritis. 

3 DISCUSSIE ERFELIJKHEID 

Op deze plaats willen wij de in de literatuur voorgestelde wijzen van 
overerving van hereditaire nefritis met perceptieve slechthorendheid, 
die door ons in Hoofdstuk IV werden vermeld, nog eens kritisch bezien. 

Allereerst willen wij over de suppositie van Perkoff e.a. (1951 ,  1958) 
(partieel geslachtsgebonden overerving, zie pag. 40 e.v.) nog enige op
merkingen maken. Op pagina 41 merkten wij reeds op, dat de bevindin
gen van P erkoff e.a. bij de door hen beschreven familie slechts enige 
aanwijzingen ga ven voor partieel geslachtsgebonden erfelijkheid. 

Partieel geslachtsgebonden erfelijkheid is een theoretische suppo
sitie, opgesteld door Haldane in 1936. Hij baseerde deze suppositie op 
waarnemingen van homologe loci op het X- en Y -chromosoom van som
mige insekten en vissen. Bij andere organismen waren er enige cyto
logische aanwijzingen dat chiasma-vorming tussen de beide geslachts
chromosomen zou kunnen voorkomen tijdens de reductiedeling, waarbij 
dus crossing-over tussen het X- en het Y -chromosoom zou kunnen op
treden. 

Voor partieel geslachtsgebonden overerving is het dus vereist, dat 
er homologe delen op de beide geslachtschromosomen bestaan, Het wél 
of niet bestaan van homologe delen op de menselijke geslachtschromo
somen is nog een omstreden punt. VÓÓr het bestaan hiervan pleiten uit 
de huidige generatie cytogenetici onder meer Ford (1960) en Ford en 
Hamerton ( 1956) . Zeer recent (1965) heeft ook Ferguson -Smith argu
menten naar voren gebracht, die sterk pleiten vÓÓr het bestaan van 
homologe delen op de menselijke geslachtschromosomen. 

In het algemeen wordt aangenomen, dat het menselijke Y -chromo
soom als enige actieve functie het induceren van de gonaden tot testes 
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heeft; buiten deze eigenschap bevat het misschien nog het onbelangrijke 
'oorharen-gen ' .  

Chromosomen-onderzoek bij patiënten met het Turner-syndroom 
leverde, naast XO en XOjXX- en XO/XY -mozaÏeken, ook een aantal 
patiënten op met structurele afwijkingen aan de geslachtschromosomen. 

In deze laatste groep komen onder meer patiënten voor, waarbij een 
normaal X-chromosoom gecombineerd is met een klein abnormaal chro
mosoom ('XS ' ) .  Phenotypisch vertonen deze patiënten de verschijnselen 
van het Turner-syndroom, doch met enige mannelijke kenmerken. 

Ferguson-Smith ( 1965) meent nu, dat dit abnormale 'S'  -chromosoom 
een afwijkend Y -chromosoom is. Indien dit inderdaad het geval is, en 
hiervoor zijn wel argumenten aan te voeren, dan betekent dit, dat het 
Y -chromosoom, naast de functie van het induceren van de gonaden tot 
testes, nog meer functies moet bezitten. Immers verlies van een deel 
van het Y -chromosoom leidt tot ontwikkeling van het Turner-syndroom. 

Het Y -chromosoom moet dus genetisch materiaal bevatten, dat er 
zorg voor draagt, dat het Turner-syndroom bij de man niet optreedt. 
Dat moet dan wel hetzelfde genetische materiaal zijn, dat op het tweede 
X-chromosoom bij de vrouw gelokaliseerd is en er zorg voor draagt, 
dat evenmin bij de vrouw het Turner-syndroom optreedt. 

Met andere woorden, het X- en het Y -chromosoom bezitten, volgens 
bovenstaande redenering, homologe delen. 

De mogelijkheid van partiële geslachtsgebonden overerving is dus, 
ook bij de mens, theoretisch aanwezig. 

Wanneer men afbeeldingen bekijkt van menselijke chromosomen tij 
dens de mannelijke meiosis (Ferguson-Smith, 1963), dan ziet men in 
bijna alle autosomale chromosomen één, soms twee chiasmata. Vaak 
ziet men één paar chromosomen, waarvan de elementen op een geheel 
verschillende wijze ten opzichte van elkaar gelegen zijn, namelijk 'end
to-end' in plaats van het gebruikelijke ' side-to-side'.  Dit nu blijken de 
geslachtschromosomen te zijn. Het ene geslachtschromosoom is kort 
en plomp, het andere is lang en veel slanker. Het korte en plompe chro
mosoom is waarschijnlijk het Y -chromosoom, het andere het X-chro
mosoom. 

Het is dus niet waarschijnlijk, gezien de ligging ten opzichte van el
kaar, dat er een crossing-over zal optreden tussen de menselijke ge
slachtschromosomen. 

Hieromtrent lijkt het laatste woord echter nog niet te zijn gezegd 
(zie Ferguson-Smith, 1966). 

Op cytogenetische gronden zal partieel geslachtsgebonden overerving, 
zo het optreedt, uiterst zeldzaam zijn. Ook familie-onderzoek heeft, 
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voorzover wij weten, nooit voldoende bewijs opgeleverd voor het bestaan 
van partieel geslachtsgebonden overerving. 

Deze wijze van overerving is naar onze mening dan ook niet aan
vaardbaar voor hereditaire nefritis (Alport). 

Andere auteurs (Peters , 1964 ; Reyersbach, 1954; Hamburger, 1956; 
en Naffah, 1956) veronderstellen (volledige) X-chromosomaal gebonden 
overerving van het pathologische gen bij hereditaire nefritis (Alport). 

Het vaststellen van X-chromosoom gebonden dominante overerving 
geschiedt in de praktijk aan de hand van het nageslacht van zieke man
nen (zie pag. 40). 

In Tabel VII brachten wij de gegevens van een aantal families met 
hereditaire nefritis en perceptieve slechthorendheid (Alport) onder, be
schreven door verschillende auteurs, die naar onze mening deze families 
nauwkeurig onderzochten. 

Uit deze Tabel blijkt nu, dat er een vrij groot aantal uitzonderingen 
bestaat op X-chromosomale dominante overerving (de zieke zonen en 
gezonde dochters van zieke vaders). 

Door een onvolledige expressie van het pathologische gen aan te ne
men zijn de gezonde dochters van zieke vaders wel te verklaren, doch 
hiermee zijn dan nog niet de zieke zonen van zieke vaders verklaard 
(in totaal negen maal in de literatuur beschreven door Aitken, 1909 ; 
Perkoff, 1958 ;  Shaw en Glover, 1961 en Ellis, 1964). 

Theoretisch zouden deze zieke zonen verklaard kunnen worden door 
aan te nemen, dat zij genotypisch XXY zijn (syndroom van Klinefelter) , 
waarbij zij dus zowel een X-chromosoom, waarop het pathologische gen, 
als ook het Y -chromosoom van hun vader erfden. Ook zou partiële ge
slachtsgebonden overerving een theoretische verklaring kunnen vormen 
voor deze patiënten (zie boven). 

Het syndroom van Klinefelter komt bij 0,26% van alle mannelijke pas
geborenen voor (Lenz, 1964), 

In een persoonlijke mededeling berichtten Perkoff, Shaw en Ellis ons, 
dat zij niet meer in staat waren een onderzoek te verrichten naar de 
geslachtschromatine van de door hen geobserveerde zieke zonen van 
zieke vaders , omdat deze patiënten uit hun gezichtskring waren ver
dwenen. 

Op dezelfde gronden zou men ook nog kunnen veronderstellen, dat de 
gezonde dochters van zieke mannen genotypisch XO zijn (syndroom van 
Turner), waarbij zij dus het X-chromosoom van hun (gezonde) moeder 
erfden. Perkoff bericht echter, dat één van deze gezonde dochters twee 
zonen ter wereld bracht; het is dus niet waarschijnlijk, dat deze vrouw 
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leed aan het syndroom van Turner, behalve wanneer haar chromosomen
patroon een mozaiek bevatte. 

Wij achten, op grond van bovenvermelde uitzonderingen op X-chro
mosomaal gebonden dominante overerving, deze wijze van overerving 
voor hereditaire nefritis (Alport) niet waarschijnlijk. 

De laatste mogelijkheid is ,  dat hereditaire nefritis met perceptieve 
slechthorendheid (Alport) veroorzaakt wordt door een autosomaal do
minant gen. 

Een aantal auteurs (Graham, 1959, 1960; Shaw en Glover, 1 961 ; Mul
row, 1963 ; Cohen, 1961 ; Fuhrmann, 1963) meent, dat het pathologische 
gen, dat hereditaire nefritis (Alport) veroorzaakt, inderdaad autoso
maal gebonden is. 

Bij autosomale dominante overerving wordt het pathologische gen ge
lijkelijk overgedragen op zonen en dochters. De aantallen zieke zonen, 
gezonde zonen, zieke dochters en gezonde dochters van zieke ouders 
behoren dus even groot te zijn. 

De gevonden afwijkingen in de aantallen zieke en gezonde nakomelin
gen van zieke moeders en vaders menen de zojuist genoemde auteurs 
te kunnen verklaren met de door Shaw en Glover (1961)  ontwikkelde 
suppositie ( autosomale binding van het pathologische gen, waarbij echter 
het autosoom, waarop het pathologische gen gelokaliseerd is,  gedurende 
de meiosis , bij de vrouw bij voorkeur terecht komt in de eicel, en niet 
in het poollichaampje; bij de man bij voorkeur in de spermatozo met het 
X-chromosoom ('meiotic drive') .  

Zoals wij reeds op bladzijde 44 vermeldden, menen wij tegen deze 
suppositie van Shaw en Glover enige bedenkingen te moeten aanvoeren. 
Deze onderzoekers baseren hun theorie op de aantallen zieke en ge
zonde leden uit de familie, beschreven door Perkoff e.a. en de door 
henzelf beschreven familie (zie Tabel VI, pag. 43). 

Bij hun berekening vonden Shaw en Glover een significant groter aan
tal zieke dochters dan gezonde dochters van zieke moeders uit deze twee 
families. Zij maakten in hun berekening echter een fout. Bij narekening 
blijkt, dat er géén significante verschillen bestaan tussen de aantallen 
zieke (66) en gezonde (49) dochters, geboren uit zieke moeders (T0 = 

1 .50; Po = 0. 1 3).  Bij een meer gedetailleerde berekening, met insluiting 
van carriers , tonen Shaw en Glover dit verschil rekenkundig wel correct 
aan. 

In hun berekeningen nemen Shaw en Glover de 'onbekenden' niet op ; 
dit in tegenstelling met Perkoff e.a. Deze namen de 'onbekenden' wél 
op in hun berekeningen, en rekenden hen tot de 'normalen ' ,  indien hetero-
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T a b  e 1 VII 
Samenvoeging van de gegevens van een aantal families, lijdende aan hereditaire nefritis 

met perceptieve slechthorendheid (Alport). 
De totale aantallen zieke mannen en vrouwen zijn uit de tabel niet af te leiden uit de sommen van de 
aantallen zieke zonen en zieke dochters, omdat de carriers wèl tot de zieke zonen en zieke dochters 

werden gerekend, doch niet tot de 'totalen'.  Bovendien werden de zieke mannen en vrouwen, van wie het 
niet bekend was, van welke ouder de ziekte afkomstig was, niet gerekend bij de zieke zonen of dochters, 

doch wèl bij de 'totalen ' .  
Zieke mannen Zonen Dochters Zieke vrouwen I Zonen Dochters 

'0 '0 
!:::: w Q) 

Auteurs 1-< '0 '0 1-< '0 '0 
0 1-< !:::: � 0 

1-< 1-< !:::: !:::: 
....... ..c: Q) '0 Q) '0 ....... ..c: 

Q) Q) '0 Q) '0 � I  (1j 
...... 1-< ..... !:::: � !:::: � (1j 

... ..... !:::: � !:::: 
(1j 

..c: Q) 1-< � 0 Q) � 0 Q) (1j 
..c: '0 1-< � 0 Q) � 0 

...... u '0 1-< Q) N ..0 Q) N ..0 ...... u Q) 1-< Q) N ..0 Q) N ..0 
0 Q) (1j (1j ..... Q) !:::: ..... Q) !:::: 0 Q) 0 (1j . .... Q) !:::: . .... Q) !:::: ....... ....... � E-< Cl) > u N C) 0 N C) 0 E-< Cl) u N C) 0 N C) 0 

Airken (1909) 5 ? 1 1 4 0 0 3 0 0 5 ? 1 0 2 0 5 1 0 0 
Alport (1927) 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  6 5 1 7 2 2 10  3 2 
Fuhrmann (1963) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 4 2 0 2 1 0 
Goldbioom (1957) 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 
Hamburger (1956) 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 6 3 1 5 3 0 
Opitz (1962) 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 6 2 5 9 4 9 3 5 
Whalen (1961 ) 8 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1  4 6 0 8 8 1 10  7 0 
Peters (1964) 8 5 2 0 0 2 0 1 1 0 3 1 2 1 8 3 0 2 4 2 1 Ohlsson (1963) 5 3 1 0 0 1 0 2 0 0 7 0 3 1 5 1 0 5 2 0 
Fam. H. 3 2 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 
Fam . W. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Fam. de B.  2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 2 1 3 2 1 O I 
Perkoff e.a.  (1958) 23 20 1 1  1 2 18 2 24 5 4 51  1 1 1  1 5  24 25 12 41 33 1� 1 Shaw en Glover (1961) 10 5 0 2 2 3 0 1 3 0 22 ? 8 4 10 11  4 25 16 
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anamnestisch bekend was, dat zij ouder waren dan 26 jaar en bovendien 
gezond waren. 

Mulrow (1963) en Fuhrmann (1963) vonden op grond van hun gegevens 
steun voor de theorie van Shaw en Glover. Mulrow baseert deze steun 
op de samenvoeging van de gegevens van de families van Shaw en Glover 
(1961) ,  Perkoff (1958) ,  Cohen e.a. (1961)  en de door hem zelf beschreven 
familie. In Hoofdstuk IV vermeldden wij reeds, dat de waarnemingen van 
Cohen e.a. ons weinig betrouwbaar voorkwamen (zie pag. 45) .  Hierdoor 
worden uiteraard ook de berekeningen van Mulrow onbetrouwbaar. 

Fuhrmann ( 1963) meende steun te vinden voor de theorie van Shaw en 
Glover door de getallen van een aantal kleine families met hereditaire 
nefritis en perceptieve slechthorendheid (Alport) samen te voegen. De 
families, die hij hiervoor selecteerde zijn, naar onze mening, hiervoor 
grotendeels ongeschikt, omdat de oorspronkelijke onderzoekers deze 
families slechts gedeeltelijk onderzochten en bovendien het merendeel 
van deze publikaties de toets der kritiekniet kan doorstaan. Het is Fuhr
mann bovendien kennelijk ontgaan, dat hij de gegevens van één familie 
twee maal in zijn berekening heeft verwerkt (de door Chappell en Kelsey, 
1960, én de door Whalen e.a. ,  1 961 ,  beschreven familie is één en de
zelfde). 

In navolging van Fuhrmann voegden wij de gegevens van een aantal 
kleine families met hereditaire nefritis en perceptieve slechthorendheid 
(Alport) bijeen, tezamen met de families, beschreven door Perkoff e.a. 
(195 8) en Shaw en Glover (1961 ).  (Zie Tabel VII). De door ons bijeen
gevoegde families zijn naar onze maatstaven wél voldoende onderzocht 
en beschreven, doch wij zijn ons ervan bewust, dat onze keus ook sub
jectief is. 

Uit Tabel VII volgt nu: 
a Er bestaat een significant groter aantal zieke dochters ( 1 13) dan gezon

de dochters (73) , geboren uit zieke moeders (T0 = 2 ,86;  P0 = 0,004). *  
b Het aantal zieke zonen (87) is groter dan het aantal gezonde zonen (66), 

geboren uit zieke moeders, doch deze verschillen zijn niet significant 
(T0 = 1 ,77 ;  P0 = 0,076). 

c Het aantal zieke dochters (32) van zieke vaders is significant groter 
dan het aantal gezonde dochters (9) van zieke vaders (T0 = 3,43; Po = 
0,0007). 

• Valgens de binaminale toets: Ha: P = 0,5;  H1 : P ;t 0,5. n = 186; xa = 113 ;  a.= 0,05 .  
_ (xa - Pn) - 0,5 _ (113  - 93)  - 0,5 _ 

2 86  Ta - 0,5 Vn - 0,5 lfT8b - ' · 

Po (2,86) = o,oo4 
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d Het aantal zieke zonen (8) van zieke vaders is significant kleiner, dan 
het aantal gezonde zonen (26) van zieke vaders (T 0 = 3, 03 ; Po = 0, 0027). 

(Het aantal zieke vaders is slechts klein : 21 .  Het grootste gedeelte hier
van - 12 - is afkomstig uit de door Perkoff e.a. beschreven familie. 
Conclusies, getrokken uit het nageslacht van zieke vaders, komen hier
door in een speciaal licht te staan, en het is, naar het ons voorkomt, 
zeer de vraag of de hieruit te trekken conclusies wel gelden voor here
ditaire nefritis met perceptieve slechthorendheid (Alport) in het alge
meen). 

De sub a, en misschien sub c en sub d genoemde getallen vormen dus 
steun voor de hypothese van Shaw en Glover (1961).  Bij deze bereke
ningen namen wij , evenals Shaw en Glover (1961) ,  de groep der 'onbe
kenden' niet op . Perkoff (195 1 ,  1958)  nam de 'onbekenden' , zoals boven 
reeds werd vermeld, wél op in zijn berekening en rekende deze tot de 
groep der 'gezonden' ,  indien de onbekenden ouder waren dan 26 jaar en 
het hetero-anamnestisch bekend was, dat zij gezond waren. 

Oe opvatting van Perkoff is,  naar het ons voorkomt, meer aanvaard
baar dan die van Shaw en Glover. Immers, wanneer in een familie een 
ziekte frequent voorkomt, dan is deze met meer dan normale emoties 
beladen en het is zeer waarschijnlijk, dat de familieleden van elkaar 
weten of zij wel of niet lijden aan de bekende ziekteverschijnselen. De 
onderzoeker zal dan ook bij het opnemen van de familieanamnese onge
twijfeld vernemen of de (onbereikbare) familieleden de bekende ziekte
verschijnselen vertonen. Indien dit het geval is , zal hij deze niet-onder
zochte patiënten niet rekenen bij de 'onbekenden' ,  doch bij de zieken. 

Wij zijn derhalve geneigd de 'onbekenden' te beschouwen als niet
onderzochte gezonde familieleden. 

Het niet meerekenen van de groep der onbekenden zal naar onze me
ning meer nadelige invloed uitoefenen op de grootte van de groep der 
gezonden, dan op de groep der zieke familieleden. 

Wanneer wij , aldus redenerende, de 'onbekenden ' voegen bij de 'ge
zonden' ,  dan vo}�t uit Tabel VII : 
a Er bestaat geen significant verschil tussen de aantallen zieke ( 1 13) 

en gezonde (96) dochters, geboren uit zieke moeders (T0 = 1 ,01 ; Po = 
0,312). 

b Ook het aantal zieke (87) en gezonde (98) zonen, geboren uit zieke 
moeders , vertoont geen afwijkingen van de norm (T0 = 0, 73;  Po= 0,465). 

c en d Tussen de aantallen zieke en gezonde zonen en dochters van zieke 
vaders blijven, ookna toevoeging van de 'onbekenden' aan de 'gezon
den' significante verschillen bestaan. Wij menen, om reeds boven 
uiteengezette redenen, hieraan niet veel waarde te mogen toekennen. 
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Anderzijds moet men echter rekening houden met de carriers, die 
onder de gezonde en onbekende nakomelingen schuil kunnen gaan. Im
mers , naast de zieke moeders,  blijkt het aantal moeders, dat carrier 
is,  vrij groot te zijn (zie Tabel VII) en men moet zich dus afvragen hoe
veel carriers er onder de zo juist genoemde groepen verborgen kunnen 
zijn. 

Shaw en Glover (1961) wagen zich hieromtrent aan een berekening. 
Uitgaande van het feit, dat van zeven blijkbaar gezonde dochters van 
zieke moeders achteraf vier heterozygoot bleken te zijn, omdat ze zelf 
zieke kinderen kregen, veronderstellen Shaw en Glover dat iedere 'ge
zonde' dochter van een zieke ouder een kans van 4/7 heeft heterozygoot 
te zijn. Daardoor wordt in hun materiaal de verhouding ziek-gezond in 
zo sterke mate ten voordele van de zieken verschoven, dat de afwijking 
van de 1 : 1 verhouding hoog significant wordt. 

Ons lijkt, dat de fractie 4/7 te weinig representatief is om er zulke 
verstrekkende conclusies aan te mogen verbinden. 

Men kan het vraagstuk van de carriers ook met minder voorwaarden 
benaderen. In het materiaal van Tabel VII vinden we tegenover 1 13 zieke 
dochters van heterozygote moeders 73 gezonde en 23 onbekende doch
ters. De laatsten willen wij bij de gezonden rekenen (zie pag. ll4). Dat 
geeft dus een verhouding van 1 13 tot 96. 

Hoeveel van deze 96 'gezonden' moeten nu carriers zijn, opdat de 
verhouding ziekefgezonde dochters, met een betrouwbaarheid van 5%,  
van een 1 : 1 verhouding afwijkt ? 

Wij berekenden dit als volgt : 
2 

:.<.
2
0,05 = 3 ,84 = 2. 10�,5 ; d = 14,14.  

Hieruit volgt , dat deze verhouding 1 19 : 90 moet zijn om,  met bovenge
noemde betrouwbaarheid, van de 1 : 1 verhouding af te wijken. Dat wil 
dus zeggen : zes carriers onder de 96 gezonden ; dit is ongeveer 7%. 

Op dezelfde wijze berekenden wij dit voor de verhouding zieke (87) 
gezonde (98) zonen van zieke moeders. Bij deze groepen treedt een sig
nificante afwijking van de 1 : 1 verhouding op, wanneer er onder de ge
zonde zonen 19 carriers schuil zouden gaan. Dit is ongeveer 19%. 

De betrouwbaarheidslimiet van de fractie 6/96 ligt tussen 2 en 12%; 
voor de fractie 1 9/98 is de betrouwbaarheidslimiet gelegen tussen 12  en 
28%. Voor de door Shaw en Glover gehanteerde fractie ligt deze limiet 
tussen 1 8  en 96%. 

Onze berekening komt dus vrijwel overeen met de meest pessimisti
sche interpretatie van de schatting van Shaw en Glover omtrent het 
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aantal carriers. Wij menen, dat het alleszins aanvaardbaar is ,  om met 
het door ons berekende aantal carriers onder de gezonde dochters en 
zonen rekening te houden. 

Dit betekent, dat de aantallen heteroz.ygote zonen en dochters van zieke 
moeders met hereditaire nefritis (Alport) dus groter zijn dan de aan
tallen gezonde zonen en dochters. 

Dit werd door Shaw en Glover (weliswaar op andere wijze) ook ge
vonden, doch het is voor ons echter zeer de vraag of hieraan nu de door 
hen voorgestelde wijze van overerving voor hereditaire nefritis (Alport) 
mag worden verbonden. 

Immers, de door Shaw en Glover voorgestelde wijze van overerving 
('meiotic drive' )  heeft geen enkel cyto-genetisch bewijs bij de mens. 
Tevens kon hun theorie tot nu toe nog niet worden bevestigd door het 
bewijs van preferentiële segregatie van geslachtsgekoppelde genen met 
het gen, dat verantwoordelijk is voor hereditaire nefritis (Alport). Bo
vendien is het niet waarschijnlijk, dat 'meiotic drive' zowel bij de man, 
als ook bij de vrouw met hereditaire nefritis (Alport) zou optreden; dit 
veronderstelt immers twee geheel verschillende cyto-genetische me
chanismen. 

Een andere hypothese, dan de door Shaw en Glover voorgestelde, ter 
verklaring van het te grote aantal zieke nakomelingen, hebben wij niet, 
tenzij men aanneemt, dat er onder de zieke dochters (en eventueel zieke 
zonen) familieleden schuil gaan met a-specifieke urine-sedimentsaf
wijkingen, die ten onrechte tot lijders aan hereditaire nefritis (Alport) 
worden gerekend (zie ook pag. 99). Zekerheid hieromtrent hebben wij 
uiteraard niet. 

Als conclusie zouden wij willen stellen, dat de meest waarschijnlijke 
wijze van overerving, naar onze mening, autosomaal dominant is, met 
een onvolledige penetrantie vam het pathologische gen. Ondanks deze 
verminderde penetrantie bestaat er in de families met hereditaire ne
fritis (Alport) een tot nu toe onverklaarde overmaat aan zieke dochters.  
De door Shaw en Glover voorgstelde wijze van overerving is interes
sant, doch geenszins bewezen, en ook op cyto-genetische gronden niet 
waarschijnlijk. 

De complexe symptomatologie van het syndroom,  de oor- en de nier
afwijkingen, lijken ons het beste te kunnen worden geÏnterpreteerd als 
kenmerken, bepaald door de werking van één pleiotroop gen. De twee 
hoofdsymptomen worden te vaak in dezelfde familie en bij dezelfde per
soon gevonden om door twee van elkaar onafhankelijke genen te kunnen 
worden verklaard. 
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4 DISCUSSIE P ATHOGENESE EN THERAPIE 

Omtrent de pathogenese van hereditaire nefritis met perceptieve 
slechthorendheid (Alport) tast men nog geheel in het duister. Geen van 
de in de literatuur gedane suggesties (zie pag. 4 7) lijken ons overtuigend. 

Focale locale glomerulonefritis kan optreden bij ziekten als peri
arteritis nodosa, lupus erythematodes disseminatus en anafylactoiéle 
pupura (Henoch-SchÖnlein). Het kan ook optreden bij een groot aantal 
infectieziekten (virus, bacteriën, rickettsien, fungi), intoxicaties (kwik, 
arsenicum) en bij het toedienen van geneesmiddelen (in het bijzonder 
sulfonamiden). In de aangetaste glomeruli worden géén bacteriën aan
getroffen (Heptinstall en Joekes, 1963). 

Focale locale glomerulonefritis wordt in het algemeen beschouwd als 
een toxische of allergische reactie op produkten van organismen, ge
neesmiddelen of auto-antilichamen. Op grond van het feit, dat het histo
logische beeld van het nierweefsel van patiënten met hereditaire nefritis 
(Alport) ook het beeld van focale locale glorherulonefritis vertoont, lijkt 
het dus waarschijnlijk, dat deze erfelijke ziekte ook op een toxische of 
allergische reactie berust. 

Het is naar onze mening heel goed mogelijk, dat de perceptieve 
( cochleaire) slechthorendheid op dezelfde toxische of allergische reactie 
berust, die verantwoordelijk is voor de focale locale glomerulonefritis. 

Patiënten met hereditaire nefritis en perceptieve slechthorendheid 
(Al port) klagen in de eerste levens jaren niet over slechthorendheid. De 
slechthorendheid wordt pas op de schoolleeftijd manifest en is in het 
algemeen langzaam progressief. Men kan dus veronderstellen, dat het 
hoororgaan in aanleg geheel normaal is. 

Welk agens verantwoordelijk zou zijn voor de toxische c.q. , allergi
sche reacties in nier en oor bij patiënten met hereditaire nefritis en 
perceptieve slechthorendheid (Alport) is geheel onbekend. 

Bij de niet hereditaire vormen van focale locale glomerulonefritis 
wordt geen perceptieve slechthorendheid gezien, hetgeen een aanwijzing 
kan zijn, dat het agens bij hereditaire nefritis en perceptieve slecht
horendheid (Alport) een andere is, dan bij de niet-hereditaire vormen. 

Een abnormaal stofwisselingsprodukt ten gevolge van een ' inborn 
error of metabolism' ? Hiervoor zijn geen aanwijzingen. 

Een aangeboren 'overgevoeligheid' van nier én cochlea tegenover de 
organismen en stoffen, die ook de niet-hereditaire focale locale glo
merulonefritis kunnen veroorzaken ? Een aanwijzing hiervoor is, dat 
exacerbaties van hereditaire nefritis (Alport) frequent worden gezien 
tijdens intercurrente infectie-ziekten. 
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Resumerende zijn wij geneigd aan te nemen, dat hereditaire nefritis 
met perceptieve slechthorendheid (Alport) berust op een toxische c.q. 
allergische reactie, teweeg gebracht door één (of meer) onbekende 
stof(fen) .  

Ook over de therapie bij hereditaire nefritis en perceptieve slecht
horendheid (Alport) is niets bekend. Op deze plaats willen wij wijzen op 
het averechtse resultaat van de behandeling met corticosteroÏden bij 
één onzer patiënten (K. V. ,  pag. 77). 

Deze behandeling werd ingesteld wegens proteïnurie. Na het toedienen 
van prednison nam de eiwit-uitscheiding in de urine sterk toe, de bloed
druk steeg en de nierfuncties verminderden. 

Na het staken van deze medicatie ging een deel van de ongewenste 
reacties weer terug, doch de nierfuncties bereikten niet meer het vroe
gere peil. 

Ook de histologische afwijkingen van de nieren waren in de periode 
van prednison-toediening sterk toegenomen. 

Op grond van deze waarneming veronderstellen wij , dat corticostero
ïden waarschijnlijk een nadelig effect uitoefenen op hereditaire nefritis 
en perceptieve slechthorendheid (Alport). Mogelijk mag men hieruit een 
argument putten, dat hereditaire nefritis (Alport) niet op een allergische, 
doch op een toxische reactie berust. 
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S A M E N V A T T I N G  
HEREDITAIRE NEFRITIS 

MET P ERCEPTIEVE SLECHTHORENDHEID (ALPORT) 

Na een kort historisch overzicht over hereditaire nefritis met binnen
oordoofheid, in de literatuur ook bekend als het ' Alport-syndroom' wordt 
voorgesteld, de naam van deze ziekte te veranderen in 'hereditaire ne
fritis (Alport)' , of 'hereditaire nefritis met perceptieve slechthorend
heid (Alport) ' .  Als argument wordt naar voren gebracht, dat de naam 
Alport-syndroom uitsluitend wijst op de combinatie van nierafwijkingen 
en slechthorendheid, terwijl echter slechthorendheid bij hereditaire 
nefritis geen obligaat symptoom is. Ook zou de slechthorendheid ge
ïsoleerd kunnen vÓÓrkom en. Bovendien leidt de naam ' Alport-syndroom' 
de aandacht af van het erfelijke karakter van de ziekte. 

Vervolgens wordt een literatuuroverzicht gegeven over de klinische 
symptomatologie, de histologie, erfelijkheid en pathogenese van here
ditaire nefritis met perceptieve slechthorendheid (Alport). Daarna vol
gen de eigen waarnemingen. Vervolgens worden, aan de hand van de eigen 
waan1emingen en de gegevens uit de literatuur, de symptomatologie, de 
histologie, erfelijkheid en pathogenese kritisch besproken. 

Hierbij wordt naar voren gebracht, dat het klinische beeld niet uni
form is en lang niet in alle gevallen voldoet aan de 'klassieke' sympto
men, zoals die door Guthrie (1902) zijn beschreven, en die bestaan uit 
recidiverende aanvallen van macroscopische haematurie met tussen de 
aanvallen in microscopische haematurie. 

Klinisch kan de ziekte zich ook manifesteren als acute postinfectieuze 
glomerulonefritis met een chronisch verloop, recidiverende pyelonefri
tis en nefrotisch syndroom. Bovendien blijkt, dat naast bovenbeschreven 
urine-afwijkingen ook uitsluitend microscopische haematurie, leukocy
turie en een geisoleerde proteïnurie kunnen optreden. 

De slechthorendheid, die frequent wordt gezien in combinatie met de 
nierafwijkingen , echter meer bij mannelijke dan bij vrouwelijke lijders, 
blijkt te berusten op een stoornis in de perceptie. Met behulp van re
cent ontwikkelde audiologische tests , toegepast bij enige patiënten met 
hereditaire nefritis en perceptieve slechthorendheid (Alport),  wordt 
het waarschijnlijk gemaakt, dat deze perceptiestoornis veroorzaakt 
wordt door afwijkingen in de cochlea. 

Het wordt betwijfeld of de incidenteel bij patiënten met hereditaire 
nefritis en perceptieve slechthorendheid (Alport) beschreven oogaf
wijkingen wel behoren tot deze ziekte. 

De in de literatuur goed gefundeerde histologische waarnemingen van 

1 1 9  



nierweefsel, verkregen met naaldbiopsie, bij jonge lijders vertonen in 
het algemeen geringe afwijkingen, waarop zelden een pathologisch
anatomische diagnose kan worden gesteld. 

Bij vijf van de eigen waarnemingen bij jonge patiënten werd met zeker
heid de diagnose focale locale glomerulonefritis gesteld; bij twee werd 
deze diagnose met waarschijnlijkheid gesteld; eenmaal luidde de dia
gnose : 'minimale afwijkingen' .  Bij allen geschiedde dit eveneens aan de 
hand van nierweefsel, verkregen met behulp van naaldbiopsie. 

Bij patiënten, die overlijden ten gevolge van hereditairenefritis (Al
port) worden eindstadia van chronische glomerulonefritis en pyelo
nefritis gevonden. Op basis van de bevindingen, verkregen met naald
biopsie, wordt verondersteld, dat de primaire histologische afwijkingen 
bij hereditaire nefritis (Alport) bestaan uit focale locale glomerulo
nefritis ; in eindstadia van de ziekte is dit niet meer te differentiëren 
van diffuse glomerulonefritis enjof pyelonefritis. 

Alle in de literatuur vermelde veronderstelde wijzen van overerving 
van hereditaire nefritis met perceptieve slechthorendheid (Al port) wor
den uitgebreid besproken. X-gebonden chromosomale overerving, par
tieel gebonden X-chromosomale overerving en autosomaal gebonden 
overerving, waarbij het chromosoom, waarop het pathologische gen ge
lokaliseerd is, gedurende de meiosis, bij de vrouw bij voorkeur terecht 
komt in de oÖcyt en niet in het poollichaampje, en bij de man bij voor
keur in de spermatozo met het X- chromosoom ('meiotic drive' )  worden 
na argumentatie weerlegd of als onwaarschijnlijk verworpen. Geconclu
deerd wordt, dat autosomale binding van het pathologische gen, dat do
minant en pleiotroop is, het meest waarschijnlijk is. De perceptieve 
slechthorendheid wordt verondersteld door hetzelfde gen te worden 
veroorzaakt. 

Omtrent de pathogenese, waar niets met zekerheid van bekend is, 
wordt voorzichtig verondersteld, dat hereditaire nefritis met percep
tieve slechthorendheid (Alport) op een toxische response berust als 
reactie op een onbekend agens. 

Naar aanleiding van één eigen waarneming wordt er de aandacht op 
gevestigd, dat corticosteroÏden mogelijk een ongunstig effect uitoefenen 
op hereditaire nefritis (Alport) . 
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HOOF DSTUK VIII 

E EN FAM I L I E  M ET H ER E DITAI R E  

I D IOPATH I SC H E  SCHROM P ELN I ER E N  

1 INLEIDING 

In de inleiding op pag.l O  zeiden wij reeds , dat erfelijke nierziekten 
zich op verschillende wijzen kunnen manifesteren. Dit is uiteraard af
hankelijk van de aard en de lokalisatie van het defect. 

Whalen en Mclntosh (1962) geven in hun overzicht over erfelijke nier
ziekten de volgende indeling (verkort weergegeven) :  
1 Renale tubulus-defecten 

a proximale tubulus 
b distale tubulus en lis van Henle 

2 Stoornissen in anatomische ontwikkeling van de nier 
3 'Nefritis ' -achtige nierziekten (zie pag. 10) 
4 Nefrolithiasis op erfelijke basis 

a ten gevolge van tubulaire resorptie-stoornissen 
b ten gevolge van 'inborn errors of metabolism' 

5 'Diversen ' .  In deze groep worden ondergebracht de niet te rubriceren 
erfelijke nierziekten en tevens de erfelijke ziekten, die tot renale 
vaatafwijkingen leiden (diabetes mellitus , essentiële hypertensie,fa
miliair optredend faeochromocytoom). 
Het is moeilijk om erfelijke nierziekten te rubriceren, omdat sommige 

ziekten in meer dan één groep kunnen worden ondergebracht en locale 
defecten in de nier na verloop van tijd ook diffuse afwijkingen kunnen 
gaan vertonen, zodat 'overlapping' optreedt. 

Op de hier onder volgende bladzijden beschrijven wij een familie,  
waarin frequent schrompelnieren voorkomen. De stamboom van deze 
familie is weergegeven in figuur 41 .  Deze familie is afkomstig uit een 
tot voor kort sterk geisoleerde streek, gelegen op de grens van de pro
vincies Friesland en Groningen. 

Uit de stamboom blijkt, dat in deze familie drie maal verwanten
huwelijken werden gesloten. Bij de erfelijkheicts-analyse spelen deze 
verwanten-huwelijken een belangrijke rol (zie beneden). 
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Figuur 41 
Stamboom van Familie T, -N. 

Voor verklaring der tekens: zie fig. 6, 



Ondanks naspeuringen in enige gemeente-archieven konden wij niet 
meer gegevens verkrijgen over deze familie,  dan vermeld staan in fi
guur 4 1 . In het bijzonder waren wij geÏnteresseerd, of er reeds vÓÓr 
generatie I banden hadden bestaan tussen de twee families. Wij bezitten 
hieromtrent echter geen enkele informatie. 

2 EIGEN W AARNEMINGEN. 

Ziektegeschiedenissen uit de familie T.-N. 

M.T.,  stamboomnummer IV.9 
Omtrent deze patiënt is helaas slechts weinig bekend. Zijn echtgenote deelde ons 

mee, dat hij ongeveer twee jaar vÓÓr zijn overlijden wegens moeheid en slechte 
eetlust onderzocht werd door een internist. Het is niet bekend, wie deze specialist 
geweest is, zodat door ons geen gegevens konden worden opgevraagd. Op het advies 
van de specialist werd hij behandeld met een zoutarm en eiwitarm dieet wegens een 
een ziekte van de nieren. Dit had weinig effect. Twee jaar na het bezoek aan de 
internist, die slechts eenmaal werd bezocht, is hij thuis in comateuze toestand 
overleden. De laatste weken vÓÓr zijn dood braakte hij veel, hij had enige malen een 
neusbloeding. Er werd géén obductie verricht. Volgens de echtgenote was patiënt 
niet hardhorend. Hij overleed in 1942 op 38- jarige leeftijd. 

J.T., geboren 1 -7-1913,  statusnummer 521247 ,  stamboomnummer IV. 1 2  
In 1952, toen 39 jaar oud, is patiënt gaan klagen over hoofdpijn. Hiervan had hij 

vrijwel de gehele dag last. Tevoren was hij nimmer ernstig ziek geweest, met name 
heeft hij geen nierontsteking, roodvonk of keelontsteking doorgemaakt. Hij vervulde 
normaal zijn dienstplicht en kon zijn arbeid als boer altijd goed verrichten. Er be
stonden ook geen mictieklachten. De geconsulteerde huisarts vond een verho"gde 
bloeddruk en verwees hem naar de interne. polikliniek van het Academisch Zieken
huis te Groningen. Aldaar werd een bloeddruk gevonden van 260-140 mm Hg, reden 
waarom hij werd opgenomen in de interne kliniek. Bij opname (oktober 1952) maakte 
hij geen zieke indruk. De slijmvliezen waren niet anaemisch. De veneuze druk was 
niet verhoogd. Het hart was percutoir vergroot naar links. De ictus cordis werd een 
vingerbreedte buiten de medio-claviculairlijn gevoeld. De harttonen waren zuiver. 
De aorta-component van de tweede toon was luider dan de pulmonale component. 
Bloeddruk 260-140 mm Hg. Het lichamelijk onderzoek leverde overigens geen af
wijkingen op. 

Laboratoriumgegevens:  Bloed: haemoglobinegehalte 66%; bloedbezinl:ingssnelheid 
40-83 mm , later 35-70 mm ; leukocyten 7200 per mm3 , normale differentiatie; ureum 
101 mg%; natrium 139,6 maeqfl ,  kalium 6,0 maeqjl ,  chloor 89,9 maeqjl.  Urine: 
albumine ++; Esbach 0.5%o; reductie negatief; sediment : enkele leukocyten en ery
throcyten per gezichtsveld, tevens enkele korrelcylinders per gezichtsveld. Elektro
cardiogram: geen afwijkingen. Thoraxfoto : behoudens een brede aorta, aan hart en 
longen geen afwijkingen. 
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Hij werd behandeld met bedrust en een streng zoutarm en eiwitarm dieet (15 gram 
eiwit). Onder invloed hiervan daalde de bloeddruk tot 185- 115  mm Hg. Het ureum
gehalte in het bloed daalde tot 50 mg%. Subjectief trad er eveneens een sterke ver
betering op. Oe hoofdpijnen verdwenen geheel. Oe fundus oculi vertoonde beiderzijds 
talrijke exsudaten en bloedingen. Het beeld van de fundus veranderde niet, ondanks 
het dalen van de bloeddruk. Na ruim een maand werd hij ontslagen. Thuis hield hij 
vrijwel de gehele dag bedrust. Hij hield zich streng aan het zoutarme en eiwitarme 
dieet, ln 1953 werd hij regelmatig poliklinisch gecontroleerd. De bloeddrukwaarden 
bedroegen 170-180 mm Hg systolisch, 90-110 mm Hg diastolisch. Oe ureumwaarde 
van het bloed varieerde van 35-90 mg%. 

Na juni 1 953 werd patiënt niet meerteruggezien tot juni 1 956. ln de tussenliggende 
jaren had hij zich streng aan het voorgeschreven dieet gehouden. Na het overlijden 
van zijn echtgenote had hij echter zijn dieetvoorschriften verwaarloosd, waarna de 
toestand snel achteruit ging. ln juni 1956 verscheen hij, wegens sinds enige weken 
bestaande moeheid, kortademigheid bij inspanning, en sufheid op de interne poli
kliniek. Ook klaagde hij weer over hoofdpijn. Hij werd wederom opgenomen (2e op
name). Bij opname werd een zieke en suffe man gezien, met een droge, gelige huid. 
Er bestond een duidelijke uraemische foetor ex ore, en er bestond een Kussmaulse 
ademhaling. B loeddruk 1 60-90 mm Hg. De veneuze druk was niet verhoogd. Het hart 
was percutoir vergroot naar links ; de harttonen waren zuiver. ln de linker flank werd 
pleuritisch wrijfgeruis gehoord. Er bestond oedeem rond de enkels. Overigens le
verde het onderzoek geen afwijkingen op. 

Laboratoriumgegevens : Bloed: haemoglobinegehalte 5 3%; bloedbezinkingssnelheid 
1 15- 152 mm ; leukocyten 7200 per mm3, normale differentiatie; ureum 430 mg%; 
natrium 130,9 maeq/1, kalium 6,5 maeqjl,  chloor 97,7 maeq/1. Alkalireserve 15,9 
vol%; fenol-rood-proef: geen uitscheiding. Calciumgehalte 5,9 mg%. Totale eiwit
gehalte van het serum 8,72 gram%. Papierelektroforese: albumine 50,2%, alfa1 -
globuline 6,8%, alfa2-globuline 14,4%, beta-globuline 4%, gamma-globuline 20,2%. 
Urine: albumine +; Esbach 1/4%o; s.g. van de urine 1007- 1010; reactie: zuur; se
diment: geen afwijkingen. 

Patiënt werd behandeld met een zoutarm, 15 gram eiwit dieet. Tevens werd intra
veneus glucose, bicarbonaat en bloed toegediend. Oe toestand verbeterde subjectief 
sterk. Ook objectief trad er enige verbetering op. Het kaliumgehalte van het serum 
daalde tot 4.6 maeqjl, het ureumgehalte tot 313 mg%. Het calciumgehalte steeg tot 
9 ,2  mg%, de alkalireserve tot 46,8 vol%. Na 42 dagen werd hij in redelijke algemene 
toestand ontslagen. 

Oe toestand bleefthuis aanvankelijk redelijk, doch in januari 1957 volgde wederom 
opname (3e opname) wegens het reddieveren van zijn klachten. Bij opname maakte 
hij een suffe indruk. Er bestond wederom een uraemische foetor ex ore. Er bestond 
een Kussmaulse ademhaling. Oe huidskleur was bleekgeel. Het gelaat was wat paf
ferig. Het neusslijmvlies was bloederig, de tong beslagen. Oe veneuze druk was niet 
verhoogd. Het hart was percutoir vergroot naar links ;  er werd een zachte systo
lische souffle gehoord aan de punt, Bloeddruk 200- 125 mm Hg. Er bestonden geen 
oedemen. Het overige onderzoek leverde geen afwijkingen op. 

Laboratoriumgegevens: Bloed: haemoglobinegehalte 35%; ureum 425 mg%; kalium 
4.2 maeqjl .  Circulatietijd 20 seconden. Urine: albumine +; Esbach 2%o: sedime nt :  
enkele erythrocyten, enkele leukocyten en enkele epitheelcellen per gezichtsveld ; 
geen cylinders. 
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Hij werd wederom behandeld met een zoutarm, 25 gram eiwit dieet, bloedtrans
fusies en strofantine i .v.  Desondanks ging de toestand achteruit. De decompensatie
verschijnselen namen toe, het ureumgehalte steeg tot 8 gram per liter, het kalium
gehalte tot 7.31 maeqjl; de urineproduktie daalde tot 120 mi per 24 uur. Hij overleed 
twaalf dagen na de laatste opname in comateuze toestand op 44-jarige leeftijd. 

Zijn echtgenote deelde ons na zijn dood mee, dat hij niet slechthorend was ge
weest. 

Bij de obductie (S 12.661) werd longoedeem gevonden, met vrij vocht in de pleura
holte; het hart was sterk vergroot (735 gram). Er was tevens vrij vocht in de buik
holte aanwezig. Er bestonden uitgesproken schrompelnieren (samen 130 gram). Het 
kapsel liet met enige moeite los. Het oppervlak was fijnkorrelig. De korrels waren 
rood op een bleek-bruine ondergrond. Op doorsnee was de schors versmald; de pyela 
en ureteren vertoonden geen afwijkingen. De Arreria Renalis vertoonde slechts een 
geringe sclerose. Bij microscopisch onderzoek van het nierweefsel werd het beeld 
van schrompelnieren gevonden. Er waren veel, gedeeltelijk ischaemische, hyaliene 
glomeruli. Er werd in deze glomeruli tevens dikwijls pericapsulaire fibrose gevon
den. De resterende glomeruli waren vrij fors ; in de PAS-kleuring bleek, dat bij 
deze glomeruli de basale membranen vaak iets rimpelig waren. Het interstitiële 
bindweefsel was toegenomen en bevatte verspreid infiltraten van lymfocyten. Er be
stond echter geen diffuse lymfocytaire infiltratie. Van de tubuli was nog slechts een 
klein gedeelte normaal ;  het grootste gedeelte was atrofisch. Een klein deel der tubuli 
was gedilateerd, sommige toonden cysteuze verwijding met of zonder grote eiwit
cylinders in het lumen. Vooral de kleine arteriën toonden flinke arteriolosclerotische 
verdikking van de wand. Het beeld paste het beste bij arteriolosclerotische schrom
pelnieren , hoewel pyelonefritische schrompelnieren moeilijk met zekerheid konden 
worden uitgesloten. Helaas werd het pyelumslijmvlies destijds niet microscopisch 
onderzocht; macroscopisch toonden de pyela geen afwijkingen. 

Korte samenvatting: Bij een 39- jarige man, die zijn huisarts raad
pleegde voor hoofdpijn, werd een ernstige hypertensie vastgesteld, met 
sterk gestoorde nierfuncties. Oe urine bevatte geringe hoeveelheden 
eiwit , het sediment enkele leukocyten, erythrocyten en enkele korrelcy
linders per gezichtsveld. Patiënt was niet slechthorend. Hij was tevoren 
nooit ziek geweest. Na enkele jaren overleed patiënt in een uraemisch 
coma, tengevolge van toegenomen nierinsufficiëntie. Bij obductie en 
bij microscopisch-anatomisch onderzoek werden schrompelnieren ge
vonden. Histologisch vertoonde het beeld de meeste overeenkomst met 
dat van schrompelnieren op basis van arteriolosclerose. 

A.T.,  geboren 5-12- 1908 , statusnummer 46373, stamboomnummer lV.13  
Patiënt is vroeger nooit ernstig ziek geweest. Nooit angina, roodvonk, of  een nier

ontsteking doorgemaakt. Hij kon zijn werk als landbouwt;r altijd goed verrichten. 
Hij heeft nooit mictieklachten gehad. In 1944 ging hij klagen over stekende pijnen in 
de borst. Bovendien was hij gauw vermoeid ; soms ook hoofdpijn. Het gelaat enjof 
de handen waren nimmer opgezet geweest. Het aspect van de urine was niet abnor-
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maal geweest, alhoewel de mictie de laatste tijd wat in frequentie was toegenomen. 
Patiënt werd in november 1944 door zijn huisarts verwezen naar de interne poli
kliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Uit de summiere gegevens uit 
die tijd maakten wij op, dat bij patiënt een bloeddruk werd gevonden van 180- 120 
mm Hg. Ureum-clearance volgens Van Slijke 24%. Urine: albumine negatief; sedi
ment geen afwijkingen. Hem werd bedrust en een zoutarm en eiwitarm dieet geadvi
seerd. Een maand na het eerste poliklinische bezoek was hij klachten vrij. De bloed
druk bedroeg 190- 150 mm Hg. Urine: albumine spoor. Sediment 3-5 leukocyten per 
gezichtsveld. Ureum-clearance volgens Van Slijke 30%. Hij werd steeds poliklinisch 
gecontroleerd. In oktober 1945 bedroeg het ureumgehalte van het bloed 160 mg%. De 
urine bevatte steeds een spoor eiwit 

ln april 1946 werd hij opgenomen wegens klachten over misselijkheid, braken, 
duizeligheid en moeheid. De laatste dagen vÓÓr opname had hij frequent dunne 
ontlasting geproduceerd. Bij opname zag men een slecht uitziende man, in slechte 
voedingstoestand ; de huidskleur was vaalbleek. De huid was droog. Er bestond een 
uraemische foetor ex ore. De tong was droog en beslagen. De bloeddruk was 1 20-95 
mm Hg. Het lichamelijk onderzoek leverde overigens geen bijzonderheden op. 

Laboratoriumgegevens:  Bloed: haemoglobinegehalte 95%; leukocyten 4400 per 
mm3, normale differentiatie; bloedbezinkingssnelheid 48-84 mm; ureumgehalte 1 10 
mg%, later oplopend tot 450 mg%. Fenolrood-uitscheiding: 12%; alkalireserve 75 ,2  
vol%; chloor 106,7 maeqjl. Urine: albumine +; sediment: sporadisch enkele erythro
cyten, leukocyten en epitheelcellen per gezichtsveld; s.g. urine 1010; fundus oculi: 
geen afwijkingen . 

Hij werd behandeld met een zoutarm, eiwitarm dieet, en tevens een vochtbeper
king (800 ml per dag). De urineproduktie bedroeg 800- 1400 ml perdag. Er werd nog 
cystoscopie verricht; bij dit onderzoek werden geen afwijkingen gevonden. De toe
stand ging snel achteruit. Het ureumgehalte liep sterk op (zie boven).  Zestien dagen 
na opname werd patiënt in ernstig zieke toestand ontslagen. Vier dagen na ontslag 
is hij thuis overleden op 38- jarige leeftijd. Obductie werd niet verricht. 

Korte samenvatting : Bij een 36- jarige man werden verhoogde bloed
druk en verminderde nierfuncties vastgesteld. De urine bevatte een spoor 
eiwit, het sediment slechts sporadisch enkele leukocyten en erythro
cyten . Patiënt was tevoren nimmer ernstig ziek geweest. Hij overleed 
op 38-jarige leeftijd in een uraemisch coma, tengevolge van de toege
nomen nierinsufficiëntie. Er werd geen obductie verricht. 

H .M.-T.,  geboren 18-3- 1902, statusnummer 561214,  stamboomnummer 1V.14  
Omstreeks 1954 bezocht patiënte haar huisarts wegens hoofdpijnklachten . Deze 

vond een verhoogde bloeddruk en schreef haar een zoutarm dieet voor. Subjectief 
verminderden door deze maatregel haar klachten. In 1956 ging zij klagen over moe
heid en lusteloosheid . Zij was ook dikwijls misselijk, soms ook duizelig. De huis
arts stelde bloedarmoede vast en schreef haar ijzerpillen voor. Oe klachten bleven 
echter bestaan; patiënte kreeg een heftige neusbloeding, hetgeen de reden was, dat 
zij werd verwezen naar de interne polikliniek van het Academisch Ziekenhuis te 
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Groningen. Poliklinisch werd een ureumgehalte van 350 mg% vastgesteld. Opname 
volgde twee dagen later. Patiënte zou tevoren nooit emstig ziek zijn geweest. Zij 
had geen mictieklachten. Over het verloop van haar zwangerschappen is niets bekend. 
B ij opname (1956) werd een zieke, uitgedroogde vrouw gezien, met anaemische 
slijmvliezen en een uraemische foetor ex ore. Het lichamelijk onderzoek leverde 
overigens geen afwijkingen op. Bloeddruk 195-95 mm Hg. 

Laboratoriumgegevens : Bloed: haemoglobinegehalte 10.8 gram%; leukocyten 
15.600 per mm3, normale differentiatie; bloedbezinkingssnelheid 85- 140 mm; ure
um 425 mg%; natrium 134,5 maeq/1, chloor 97,3 maeqjl, kalium 5 ,8  maeqjl ; alkali
reserve 12 ,9  vol%; co2-spanning 1 1 , 1  mm Hg; pH 7.32. Urine: albumine +, reductie 
negatief, sediment 2-3 leukocyten per gezichtsveld, overigens geen afwijkingen. 

Patiënte werd behandeld met glucose en invertsuiker intraveneus, en tevens een 
zoutarm, 25 gram eiwit-dieet. De toestand ging echter snel achteruit. De urine
produktie per dag bedroeg 600- 1 100 mi, met een s.g. van 101 1 .  Het kaliumgehalte 
van het serum steeg tot 6,3 maeqjl, terwijl het natriumgehalte van het serum daalde 
tot 1 13 , 1  maeq/1. Zij braakte de laatste dagen voor haar overlijden frequent. Zij 
overleed zeven dagen na opname in een uraemisch coma, op 54-jarige leeftijd. 

Bij obductie (S 12 .502) werd in alle longkwabben uitgebreide pneumonie gevonden. 
Het hart was hypertrofisch (gewicht 320 gram). De coronair-vaten waren niet scle
rotisch en hadden een gave inti ma. De aorta vertoonde slechts geringe arterioscle
rose. De nieren waren symmetrisch en klein (140 gram tezamen). De kapsels waren 
vrij lastig van het grof gekorrelde oppervlak te verwijderen. Aan het oppervlak was 
een streepvormige vaattekening zichtbaar. Op het sneevlak was de schors-merg
verdeling onduidelijk. Het slijmvlies van de beide pyela was bleek. Bij microscopisch 
onderzoek werd een toename van het interstitiële bindweefsel gevonden, met een 
flinke interstitiële ontstekingsreactie, voomarnelijk lymfocytair, doch ook met en
kele plasmacellen. Vele glomeruli waren hyalien gedegenereerd, de overige glome
ruli leken normaal. Soms bestond er enige kapsel verdikking. Er was veel tubulus
atrofie; de overige tubuli waren wat verwijd; een klein aantal was aanzienlijk ver
wijd. Locaal in de nier werd een aantal kleine cysten gevonden, met eiwitmateriaal 
gevuld en met plat oflaag kubisch epitheel bekleed; deze cysten werden als een ont
wikkelingsstoornis opgevat.De vaten toonden flinke arterio- en arteriolosclerotische 
veranderingen. De histologische diagnose werd hier gesteld op arteriolosclerotische 
schrompelnieren. 

Korte samenvatting: Een 54-jarige vrouw overleed tengevolge van 
ernstige nierinsufficiëntie. Zij had slechts enige maanden klachten, en 
zou tevoren nooit ernstig ziek zijn geweest. De urine bevatte een spoor 
eiwit en het sediment slechts enkele leukocyten per gezichtsveld. Bij 
obductie werden schrompelnieren gevonden. Het microscopisch beeld 
vertoonde de meeste overeenkomst met arteriolosclerotische schram
pelnier en. 

S.S.-T.,  geboren 12-7- 1899, stamboomnummer IV.15 
Patiënte werd in oktober 1956 opgenomen in het ziekenhuis te Drachten (collega 

A.de Jong, internist te Drachten). Bij binnenkomst was zij in shock. Het ureumge-
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halte bedroeg 500 mg%. Na een kortdurende verbetering is de toestand snel achter
uitgegaan, zonder dat de behandelend geneesheer een juist inzicht in de oorzaak van 
het primaire lijden heeft kunnen krijgen. Zij overleed op 57-jarige leeftijd in een 
uraemisch coma. Van haar dochter vernamen wij, dat patiënte, voorzover bekend, 
tevoren nooit enige ziekte van betekenis had doorgemaakt. Zij was niet slechthorend. 

Obductie: Er werd een pneumonie gevonden in de linker onderkwab; er bestond 
tevens een purulente bronchitis. De nieren waren zeer klein en geschrompeld. 
Ook het kaliber van de arteriën was klein. De door collega Eggink, patholoog-ana
toom te Leeuwarden, ter inzage gestuurde coupes van de nieren toonden het beeld 
van schrompelnieren in een vergevorderd stadium. Vele glomeruli waren hyalien 
gedegenereerd , de niet hyaliene glomeruli leken wat celrijk. Er was echter geen 
proliferatie van het epitheel van de kapsel van Bowman. Het flink toegenomen inter
stitiële bindweefsel toonde veel lymfocytair en plasma-cellulair infiltraat. Er be
stond een uitgebreide tubulus-atrofie. De resterende tubuli waren wijd, sporadisch 
zelfs cysteus. De lumina bevatten eiwit, leukocyten en cel-debris. Er was een uit
gebreide arteriolosclerotische verdikking van de wand van de grotere arteriën en 
arteriolen. Als mogelijkheid voor de differentiaal diagnose kwamen hier naar voren 
glomerulonefritische, of arteriolosclerotische schrompelnieren. Helaas was er geen 
materiaal bewaard om opnieuw in te sluiten. De reeds in 1956 gemaakte coupes waren 
dik en zijn daardoor thans moeilijk te beoordelen. Speciaal was dit het geval bij de 
waardering van de celrijkdom der glomeruli. Met zekerheid kon hier dan ook geen 
diagnose gesteld worden. 

Korte samenvatting: Een 57-jarige vrouw overlijdt in een uraemisch 
coma tengevolge van ernstige nierinsufficiëntie. Voorzover bekend zou 
zij tevoren nooit ernstig ziek zijn geweest. Bij obductie werden schrom
pelnieren gevonden. Bij microscopisch onderzoek kon geen zekere dia
gnose worden gesteld. 

M .T.,  geboren 1 -3- 1906, stamboomnummer IV. l6  
Van deze patiënt is  slechts weinig bekend. Vaststaat, dat hij in  1944 op 38-jarige 

leeftijd is overleden. Hij leed aan een nierziekte. Enige jaren vÓÓr zijn dood begon 
hij te klagen over moeheid en verminderde eetlust. Hij kreeg een streng zoutloos 
en eiwitarm dieet voorgeschreven. Het is niet bekend of patiënt door een specialist 
werd onderzocht. De algemene toestand is langzamerhand achteruit gegaan. Vlak 
voor zijn dood had hij frequent neusbloedingen. Tevens braakte hij veel; er bestond 
een ernstige toetor ex ore. Patiënt is thuis in comateuze toestand overleden. Er 
werd geen obductie verrichr. 

T .T. ,  geboren 4-2- 1933, statusnummer 50312 ,  stamboomnummer V.3 
Patiënt bezocht in 1965 de steriliteitspolikliniek van het Academisch Ziekenhuis 

te Groningen wegens kinderloosheid van zijn huwelijk. Daar werd een verhoogde 
bloeddruk vastgesteld, reden waarom hij werd verwezen naar de interne polikliniek 
van het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Hij voelde zich volkomen gezond. Te-
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voren was hij nimmer ernstig ziek geweest. Hij had normaal zijn dienstplicht ver
vuld. Poliklinisch werd een verhoogde bloeddruk en een verhoogd creatininegehalte 
van het serum vastgesteld. Hij werd opgenomen ter observatie. Het lichamelijk on
derzoek leverde geen afwijkingen op. Patiënt is een geheel normaal ontwikkelde 
jongeman. Bloeddruk 150- 110 mm Hg. 

Laboratoriumgegevens: Bloed: haemoglobinegehalte 13,2 gram%; haematocriet 
35%; thrombocyten 145.000 per mm3; leukocyten 3400 per mm3, normale differen
tiatie. Bezinkingssnelheid 7-19  mm ; ureum 65 mg%; creatinine 2 ,12  mg%; 24-uurs 
clearance 44 ml/min. ;  natrium 135,0 maeqjl; kalium 3.92 maeqjl ;  chloor 104,4 
maeqjl ;  antinucleaire kernfaktor en negatief; anti-perinucleaire faktor negatief. L.E. 
cellen negatief; rheuma-serologie negatief; anti-streprolysine titer 150 E per ml ; 
tot. lipiden 1 125 mg%; cholesterol 2 .40 mg%; calcium 10,4 mg%; fosfaat 3 ,2  mg%; 
urinezuur 4,8  mg%; Wasserman reactie negatief; Pirquet reactie negatief. Totaal 
eiwitgehalte 7.56 gram%. Papier-elektroforese: albumine 63,8%, alfa 1 -globuline 
4 , 1%, alfa2-globuline 6,1%, beta-globuline 9,8%, gamma-globuline 1 6,2%. Immuno
elektroforese: geen afwijkingen.Glucose-belastingscurve: normaal. Urine: albumine 
negatief; reductie negatief; sediment bij herhaling geen afwijkingen. Eiwituitschei
ding in 24-uurs-urine: negatief. Aldosteron-uitscheiding per 24 uur: 7.5 IJ. gram (na 
vijfdagen normaal zoutgebruik); 17-ketosteroiëlen-uitscheiding per 24 uur: 17.6 mg; 
17-hydroxycorticoiëlen-uitscheiding per 24 uur : 13.7 mg; pH urine na orale toedie
ning van 6 gram NH4Cl na één uur: van 5.25 tot 4 .88.Amandelzuurquotiënt 2 .30. 
Urinekweek: steriel; aminozurenuitscheiding 500,4 mg/24 uur; aminozurenspec
trum: normaal beeld. Concentratieproef: s .g. tot 101 4. Hydroxyproline-uitscheiding 
per 24 uur : 33 mg. Thoraxfoto: geen afwijkingen. Intraveneus pyelogram (met dubbele 
hoeveelheid contrast): links werd de onderste kelkengroep niet fraai gevuld, doch 
overigens vertoonde het beeld van niercontouren, calices, pyela en ureteren geen 
afwijkingen. Renagrafie (met 30 1J.C diodrast): de curven zijn symmetrisch; het vas
culaire segment verloopt wat traag, ook het secretaire segment bereikte wat laat 
zijn top ; overigens werden geen afwijkingen gezien. Onderzoek oogarts : geen afwij
kingen. Audiogram : geen afwijkingen. Keeluitstrijk: geen pathogene micro-orga
nismen. 

Er werd een nierbiopsie verricht (218409). De nierbiopsie bestond uit twee kleine 
fragmentjes, waarin tezamen 14 glomeruli; 8 hiervan waren hyalien (zie fig. 42),  de 
overige glomeruli maakten een normale indruk, behalve een enkel iets celrijk haard
je. Er was vrij veel rondcelinfiltraat in het interstitium. Enkele hyaliene glomeruli 
waren door dit infiltraat omgeven. Er was veel tubulusatrofie. Er was een duidelijke 
arteriolosclerose. Het beeld paste bij arteriolosclerotische schrompelnieren. Ge
zien een enkel celrijk haardje in de niet-hyaliene glomeruli werd nog de mogelijk
heid van een focale locale glomerulonefritis met ernstige glomerulusatrofie over
wogen (zie fig. 43). Aangezien deze afwijkingen in de niet-hyaliene glomeruli uiterst 
gering waren en waarschijnlijk meer op ischaemische dan op echte proliteratieve 
veranderingen berustten , leek dit onwaarschijnlijk. 

Korte samenvatting: Bij een 32-jarige man, die in het geheel geen 
klachten heeft, werden bij verrassing een verhoogde bloeddruk en nier
functiestoornissen gevonden. De urine vertoonde geen afwijkingen. Pa
tiënt is tevoren nooit ernstig ziek geweest. Het audiogram was geheel 
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Figuur 42 
lsclzaemisclz te gronde gaande glomerulus uit biopsie -preparaat van T. T. 

(jam. T. , V.3). 
De Bowmanse ruimte is opgevuld door celarm collageen bindweefsel. PAS 500x 

normaal, Bij microscopisch anatomisch onderzoek van het nierweefsel, 
verkregen met behulp van percutane naaldbiopsie, werd de diagnose ge
steld op arteriolosclerotische schrompelnieren in ontwikkeling. 

A.T. , geboren 21-3- 1940, statusnummer 52510, stamboomnummer V.4 
Patiënt bezocht op ons verzoek de interne polikliniek, in verband met het familie

onderzoek. Wij vonden een verhoogde bloeddruk en een verhoogd ureum- en creati
ninegehalte. Hij werd opgenomen voor observatie. Patiënt is geheel klachtenvrij en 
voelt zich geheel gezond. Tevoren is hij nimmer ernstig ziek geweest. Hij werd 
goedgekeurd voor militaire dienst. Hij is niet slechthorend. Het lichamelijk onder
zoek van deze gezond uitziende en normaal ontwikkelde jongeman leverde geen af
wijkingen op. Bloeddruk 150-100 mm Hg, later dalende tot 140-80 mm Hg. 

Laboratoriumgegevens :  Bloed : haemoglobinegehalte 12 ,8  gram%; haematocriet 
39%; thrombocyten 1 10.000 per mm3 ; leukocyten 4300, normale differentiatie; bloed
bezinkingssnelheid 10-15 mm ; ureum 56 mg%; creatinine 1 .30 en 1 .24 mg%; 24-uurs 
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Figuur 43  
Deze glomentlus toont een klein locaal celrijk haardje. 

Afkomstig uit biopsie-preparaat van T. T. (Jam. T. , V.3). H&E 500x 

clearance (twee maal verricht) 95 mi en 64 mi per minuut; natrium 140 maeqjl, 
kalium 4.22 maeqjl, chloor 107,0 maeqjl. Anti-kern faktoren negatief, antiperinu
cleaire faktor: negatief; anti-streptolysine titer kleiner dan 100 E per ml. L.E.
cellen negatief; tot. lipiden 825 mg%; cholesterol 212  mg%; calcium 10,2 mg%; fos
faat 2,6 mg%; urinezuur 6,4 mg%; Pirquet-reactie: negatief; Wasserman reactie: 
negatief. Totaal eiwitgehalte 6,39 gram%. Papierelektroforese: albumine 65,8%, 
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alfa 1 -globuline 4 ,2%, alfa2-globuline 7 .Cl%, beta-globuline 10,4%, gamma-globuline 
12 ,6%. lmmuno-elektroforese : geen afwijkingen. Glucose-belastingscurve: normaal. 
Urine: albumine negatief; reductie negatief; sediment (bij herhaling): sporadisch een 
leukocyt, overigens geen afwijkingen. Eiwituitscheiding in de urine per 24 uur: nega
tieftot een spoor. Aldosteron-uitscheidingper 24 uur: l ilgram (na 5 dagen normaal 
zoutgebruik); 17 -ketosteroiëien-uitscheiding per 24 uur: 17.9 mg; 17 -hydroxycor
ticoiden-uitscheiding per 24 uur : 9.7 mg; pH urinena orale toediening van 6 gram 
NH4Cl (na één uur) van 4.94 tot 4. 79. Amandelzuurquotiënt : 1 .58. Urinekweek: steriel. 
Aminozuuruitscheiding in de urine 325 mg per 24 uur. Aminozurenspectrum : nor
maal beeld. Hydroxyproline-uitscheiding per 24 uur : 25 ,6 mg. Concentratieproef: 
s.g. tot 1014.  Thoraxfoto : geen afwijkingen. Intraveneus pyelogram: normale nier
contouren. Rechts zijn in de middenpool enkele kelken wat plomp van vorm; in de 
onderpool zijn de kelken niet fraai gevuld en zijn mogelijk iets gedeformeerd. Links 
wordt een normaal beeld gezien van de contrastuitscheiding. De pyela en ureteren 
vertonen verder geen afwijkingen. Renagrafie (met 30 !J.C diodrast) : de curven zijn 
symmetrisch en vertonen verder een volkomen normaal beeld. Onderzoek oogarts : 
geen afwijkingen. Audiogram : geen afwijkingen. Keeluitstrijk: geen pathogene micro
organismen. 

Er werd een nierbiopsie verricht (221264). De nierbiopsie bevatte 6 normale glo
meruli en 5 hyaliene. De proximale tubuli waren wat wijd; in de lumina werden 
enkele eiwit- en korrelcylinders gevonden. Er waren twee veldjes met tubulus
atrofie. Het interstitium was toegenomen, er waren geen schuimcellen. De kleine 
arteriën toonden enige intima- en media-proliferatie: er bestond dus arteriolo
sclerose. Het beeld was vergelijkbaar met de afwijkingen van zijn broers M. T. (V .6) 
en T.T. (V.3). Diagnose: arteriolosclerotische schrompelnieren in ontwikkeling. 

Korte samenvatting : Bij een 25-jarige jongeman, die geheel klachten
vrij was, werd een licht verhoogde bloeddruk vastgesteld, die echter bij 
rust tot normale waarde daalde. De nierfuncties waren licht gestoord. 
De urine vertoonde geen afwijkingen . Ook deze patiënt was tevoren nooit 
emstig ziek geweest. Het audiogram vertoonde geen afwijkingen. Bij 
microscopisch anatomisch onderzoek van het nierweefsel, verkregen 
met behulp van naaldbiopsie, werd de diagnose gesteld op arteriolo
sclerotische schrompelnieren in ontwikkeling. 

M.T. , geboren 13-12- 1934, statusnummer 52476, stamboomnummer V.6 
Patiënt bezocht op ons verzoek de interne polikliniek. Hij was geheel klachten vrij. 

Hij was tevoren nimmer emstig ziek geweest. Hij was goedgekeurd voor militaire 
dienst. Wij vonden een verhoogde bloeddruk en een verhoogd ureum- en creatinine
gehalte, reden waarom wij hem opnamen voor observatie. Het lichamelijk onderzoek 
van deze gezond uitziende en normaal ontwikkelde jongeman leverde geen afwijkingen 
op. Bloeddruk 170- 110  mm Hg. 

Laboratoriumgegevens: Bloed: haemoglobinegehalte 9 ,8  gram%; haematocriet 
32%; thrombocyten 202,500 per mm3 ; leukocyten 5 1 00 mm3, normale differentiatie; 
bloedbezinkingssnelheid 30-55 mm ; ureum 1 20 mg%; creatinine 3 , 06 en 3,26 mg%; 
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24-uurs clearance (twee maal verricht) :  19 en 22 ml per minuut; natrium 1 37,0 
maeq/1; kalium 4,28 maeq/1;  chloor 104,0 maeqjl. Anti-kern faktoren : negatief. 
Anti-perinucleaire faktor: negatief. L.E.-cellen: negatief. Anti-streptolysine titer: 
kleiner dan 100 E per ml. Tot. lipiden 825 mg%; cholesterol 230 mg%; calcium 10,0 
mg%; fosfaat 3,7 mg%. Urinezuur 6,6 mg%. Totaal eiwitgehalte van het seum : 7 ,60 
gram%. Papierelektroforese: albumine 56,1%, alfa1 -globuline 4,8%, alfarglobuline 
10,2%, beta-globuline 12,6%,  gamma-globuline 16,3%. Glucose-belastingscurve: 
normaal. Immuno-elektroforese: geen afwijkingen. Serumijzergehalte 140 gamma%. 
Pirquet reactie: negatief. Wasserman reactie: negatief. Urine: albumen: negatief; 
reductie negatief; sediment (bij herhaling): enkele leukocyten per gezichtsveld, doch 
overigens geen afwijkingen. Aldosteron-uitscheiding per 24 uur (na 5 dagen normaal 
zoutgebruik): 12 ).l.gram; 17-ketosteroiden-uitscheiding per 24 uur: 17,4 mg; 17-hy
droxycorticoiden-uitscheiding per 24 uur: 6,2 mg; pH urine na orale toediening van 
6 gram NH4Cl (na twee uur) van 5.98 tot 5.31.  Amandelzuurquotiënt : 1 .94. Eiwit
uitscheiding in de urine per 24 uur : negatief. Aminozuuruitscheiding in de urine: 
42l ,Omg per 24 uur. Aminozurenspectrum: geheel normaal beeld. Hydroxyproline
uitscheiding: 36 mg per 24 uur. Urine-kweek: steriel. Concentratieproef: s.g. tot 
101 1 .  Intraveneus pyelogram (met dubbele hoeveelheid contrast): de linker nier ver
toont een normale contour; de lengte bedraagt 13 cm; de contour van de rechter nier 
is moeilijk te onderscheiden, voorzover te beoordelen vertoont deze geen afwijkin
gen. Het uitscheidingabeeld van de linker nier is normaal; rechts wordt het contrast 
slecht uitgescheiden. Dit beeld vertoont, voorzover te beoordelen, geen afwijkingen. 
Renagrafie (met 30 ).I.C diodrast) : de curven zijn symmetrisch; de excretoire fase 
van de curve verloopt wat traag, doch overigens vertoont het beeld geen afwijkingen. 
Thoraxfoto: geen afwijkingen. Elektrocardiogram: geen afwijkingen. Audiogram: 
geheel normaal beeld. Onderzoek oogarts : geen afwijkingen. Keeluitstrijk :  geen 
pathogene micro-organismen. 

Er werd een nierbiopsie verricht (221328). De nierbiopsie bestond uit merg en 
schors, waaraan een stukje nierkapsel. Naast één hyaliene waren erdrie glomeruli 
zonder duidelijke afwijkingen. Soms waren hierin enkele plekjes met wat grotere 
celrijkdom en lichte toename van PAS-positief materiaal te zien. Deze afwijkingen 
leken meer op ischaemie dan op een echt proliteratief proces te berusten. Er was 
veel toename van interstitieel weefsel. De kleine vaatjes toonden arteriolosclero
tische wand verdikking. Sommige, verspreid liggende tubuli toonden een sterke ver
dikking van de basaal-membraan. Het was het beeld van een arteriolosclerotische 
schrompelnier in ontwikkeling. 

Korte samenvatting: Bij een zich geheel gezond voelende jongeman 
werden verhoogde bloeddruk, anaemie en ernstige nierfunctiestoor
nissen vastgesteld. De urine vertoonde geen afwijkingen. Het audiogram 
was niet afwijkend. Patiënt was tevoren nimmer ernstig ziek geweest. 
Het nierweefsel, verkregen met behulp van percutane naaldbiopsie, ver
toonde het beeld van een arteriolosclerotische schrompelnier in ontwik
keling. 
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D .T. ,  geboren 2-3- 1932, statusnummer 52766, stamboomnummer V.42 
Op ons verzoek bezocht patiënt de interne polikliniek. Hij was geheel klachtenvrij 

en verrichtte zijn werk als landbouwer normaal. Tevoren had hij geen ziekten van 
betekenis doorgemaakt. Wel is hij vroeger opgenomen geweest in een psychiatrische 
inrichting wegens een depressie. Poliklinisch werd er ook bij deze patiënt een ver
hoogde bloeddruk, een verhoogd ureum- en verhoogd creatininegehalte gevonden, 
reden waarom hij voor observatie werd opgenomen in de interne kliniek. Het licha
melijk onderzoek van deze gezond uitziende en normaal ontwikkelde jongeman le
verde geen afwijkingen op. Bloeddruk 160-95 mm Hg. 

Laboratoriumgegevens :  Bloed: haemoglobinegehalte 12,5 gram%; haematocriet 
35%; leukocyten 6700 per mm3, normale differentiatie; thrombocyten 1 10.000 per 
mm3; bloedbezinkingssnelheid 17 -36 mm; ureum 74 mg%; creatinine 2.31  mg%; 
24-uurs clearance: 42 mi per minuut; natrium 138,0 maeqjl; kalium 5,05 maeqjl; 
chloor 1 10,2 maeqjl; calcium 9,2 mg%; fosfaat 3,5 mg%, urinezuur 5 , 1  mg%. Totale 
lipiden 1 000 mg%; cholesterol l 91 mg%. Anti-kern faktoren: negatief. Anti-perinu
cleaire faktor: negatief. L.E.-cellen : negatief. Totaal eiwitgehalte van het serum : 7, 75 
gram%. Papierelektroforese: albumine 52 ,5%, alfa1 -globuline 4,9%, alfa2-globuline 
7 ,CJ%, beta-globuline 9,3%, gamma-globuline 21,8%. lmmuno-elektroforese : geen 
afwijkingen. Urine: albumine negatief, reductie negatief. Sediment (bij herhaling) 1-4  
leukocyten, sporadisch één erythrocyt per gezichtsveld. Concentratieproef: s.g. tot 
1011.  Eiwituitscheiding in 24 uurs urine: negatief. Aldosteron-uitscheiding per 24 
uur (na 5 dagen normaal zoutgebruik) :  3 1-Lgram ; 17-ketosteroiêlen-uitscheiding per 
24 uur: 16 , 1  mg; 17-hydroxycorticoiêlen-uitscheiding per 24 uur: 4,4 mg; pH urine 
na orale toediening van 6 gram NH4CI (na één uur) van 4.94 tot 4.82. Amandelzuur
quotiënt: 1 .48. Aminozuuruitscheiding in de urine 375,5 mg per 24 uur. Aminozuren
spectrum : normaal beeld . Onderzoek oogarts : geen afwijkingen. Hydroxyproline
uitscheiding: 43 mg per 24 uur. Urinekweek: steriel. Glucose-belastingscurve: nor
maal. Pirquet-reactie: negatief; Wasserman-reactie :  negatief. Thoraxfoto : geen 

afwijkingen. Intra-veneus pyelogram: geen afwijkingen. Renagrafie (met 30 1-1-C dia
drast): de curven zijn symmetrisch. Het secretaire segment bereikt wat traag zijn 
top. Ook de excretoire fase verloopt wat langzaam, doch overigens vertoont het 
beeld geen afwijkingen. Audiogram :  normaal beeld. 

Er werd een nierbiopsie verricht (221682). De geheel uit schors bestaande nier
biopsie bevatte 7 glomeruli. Eén hiervan was hyalien. Een gedeelte van de overige 
glomeruli leek wat fors , er was soms plaatselijk een zeer geringe toename van cel
len of iets te veel PAS-positief materiaal in de axiale gebieden (zie fig. 44 en 45). 
Er waren veel atrofische tubuli met dikke basale membranen; in dezelfde gebieden 
was het interstitium toegenomen; de overige tubuli waren wat wijd en hadden laag 
kubisch epitheel. Er was slechts weinig interstitieel infiltraat te herkennen. Vele 
kleinere arterietakjes hadden een duidelijk verdikte wand. Op het beeld der glome
ruli kon even de mogelijkheid van een zeer geringe focale locale glomerulonefritis 
worden overwogen, alhoewel er geen echte proliferatie leek te bestaan. De flink 
uitgesproken tubulusatrofie en toename van interstitieel bindweefsel waren met deze 
geringe glomerulaire afwijkingen echter niet goed in overeenstemming te brengen. 
Het was dan ook meer waarschijnlijk, dat hier een beginnende schrompelnier op 
bodem van arteriolosclerose bestond. Gezien de geringe afwijkingen der biopsie 
was de differentiaal diagnose echter moeilijk. 
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Korte samenvatting: Bij een jongeman, die geheel klachtenvrij was , 
werden bij verrassing duidelijke nierfunctie-stoornissen vastgesteld. 
Hij was tevoren nooit ziek geweest. Oe urine bevatte slechts enkele 
leukocyten en sporadisch een erythrocyt. Het audiogram was geheel 
normaal. Het nierweefsel, verkregen met behulp van percutane naald
biopsie, vertoonde een beeld , dat het meest overeenkwam met beginnende 
arteriolosclerotische schrompelnieren. 

Overige leden van de familie T.-N. :  
De doodsoorzaken van de personen uit de eerste generatie zijn ons onbekend. 

Van de personen uit de tweede generatie is bekend, dat 11.3, Il.4, 11.5 en II.6 op jonge 
leeftijd overleden tengevolge van tuberculose. De doodsoorzaaken van II. 7 tot en met 
11.15 zijn ons niet bekend. 
ln de derde generatie overleed geen enkel familielid tengevolge van een nierziekte. 
Alle nog in leven zijnde personen (lll.2, Ill.4 en III.6) waren gezond. Ill. 7 en lll.S 
overleden op 65- en 71- jarige leeftijd. 
ln de vierde generatie overleed IV .1 tengevolge van carcinoma ventriculi. IV .2 tot 
en met IV. 7 konden niet worden onderzocht, doch waren hetero-anamnestisch geheel 
gezond, evenals hun nageslacht (niet vermeld in de stamboom). 
IV .10  is een 50-jarige vrouw; zij klaagt over dikke enkels en onderbenen, die ont
staan zouden zijn na de partus van het derde kind. Overigens is zij geheel gezond en 
tevoren nooit ernstig ziek geweest. Lichamelijk onderzoek: dikke vrouw, xanthe
lasmata rond de ogen. Afgezien van oedeem rond de enkels levert het onderzoek geen 
afwijkingen op. Bloeddruk 210- 130 mm Hg. Laboratoriumgegevens:  Ureum 57 mg%; 
creatinine 0, 96 mg%; cholesterolgehalte 400 mg% (nuchter); tot. lipiden 1575 mg% 
(nuchter). Bloedsuikergehalte 94 mg% (nuchter). Urine: albumine negatief, reductie 
negatief, sediment 4-6 leukocyten en enkele epitheelcellen per gezichtsveld. Thorax
foto : het hart is vergroot naar links. Intraveneus pyelogram: dubbele ureteren links 
en een gespleten pyelum rechts , overigens geen afwijkingen. Audiogram :  geen af
wijkingen. Het is niet met zekerheid te zeggen, of de hypertensie en de aangeboren 
afwijkingen aan nieren en afvoerwegen in relatie staan met de erfelijke nierziekte, 
die in haar familie voorkomt. Uitgebreider onderzoek was helaas niet mogelijk. 
De doodsoorzaak van IV .21 is ons onbekend. Familielid IV . 17  gaf helaas geen gehoor 
aan onze oproep. 
Ook uit de vijfde generatie konden enige familieleden niet worden onderzocht, ten
gevolge van emigratie, te jonge leeftijd , of door geen gehoor geven aan onze oproep 
(V.43, V.44 en V.45). 
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Figuur 44 
Glomeruli uit biopsie-preparaat van D. T. (jam. T. , V. 42). 

Beide glomeruli zijn aan de grote kant: er bestaat soms een plaatselijk geringe 
toename van cellen en verbreding van de axiale gebieden. 

Fig.44 zilvermetlzeenamine-kleuring: jig. 45 H&E. Beide SOOx 
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Figuur 45 zie figuur 44 

3 RESUMÉ VAN DE KLINISCHE VERSCHIJNSELEN 

De vier patiënten uit de vijfde generatie vertonen allen hypertensie 
en nierfunctiestoornissen, in de zin van een verminderde uitscheiding 
van creatinine en ureum en stoornissen in het concentratievermogen ; 
in de urine worden géén afwijkingen gevonden. 

De leeftijd van deze vier jonge mannen varieerde van 25-33 jaar; 
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tevoren zijn zij nooit ernstig ziek geweest, met name heeft geen van hen 
vroeger een acute glomerulonefritis doorgemaakt. Drie van hen vervul
den normaal hun militaire dienstplicht ; de vierde werd om psychische 
redenen afgekeurd. Zij waren allen geheel klachtenvrij tijdens ons on
derzoek; zij oefenen normaal hun beroep als landbouwer uit. 

Het laboratoriumonderzoek vertoonde bij deze patiënten , behalve de 
bovenvermelde nierfunctiestoornissen, geen specifieke afwijkingen . 

De zes patiënten uit de vierde generatie overleden allen tengevolge 
van ernstige nierinsufficiëntie. De leeftijd bij overlijden varieerde bij 
de mannen van 36-4-l jaar; bij de vrouwen was de leeftijd van overlijden 
54 en 57 jaar. 

Allen kregen pas kort voor hun dood (enkele maanden tot enkele ja
ren) klachten, veroorzaakt door de verhoogde bloeddruk, of veroorzaakt 
door de uraemie. Zij overleden allen in een uraemisch coma. 

De laboratorium-onderzoekingen bij deze patiënten leverden evenmin 
specifieke afwijkingen op. De urine vertoonde, ÓÓk bij deze patiënten, 
slechts minimale afwijkingen (geringe proteiimrie, geringe sediments
afwijkingen).  Bij de patiënten uit de vierde generatie waren er evenmin 
aanwijzingen voor een vroeger doorgemaakt nierlijden. 

4 RESUMÉ VAN DE HISTOLOGISCHE G EGEVENS 

In alle histologisch onderzochte preparaten werd het beeld van 
schrompelnieren gevonden ; de biopsieën toonden alle een begin van a
trofie en schrompeling met reeds duidelijke ontwikkelde arteriolo
sclerose. 

De obductie-preparaten waren alle eindstadia van schrompelnieren , 
met sterke arteriolosclerotische vaatwandverdikking. 

Bij alle patiënten werd, op grond van het histologische beeld, gecon
cludeerd, dat er sprake was van primaire nier-Ischaemie, op bas1s van 
arteriolosclerose, met atrofie en ontwikkeling van schrompelnieren 
als gevolg. 

Bij patiënt IV. lS  kon, op grond van onvoldoende kwaliteit van het on
derzochte materiaal, niet met volled1ge zekerheld worden gedifferen
tieerd tussen schrompelnieren op bodem van glomerulonefritis, dan wel 
op bodem van primaire arteriolosclerose. 

Bij patiënt IV . 1 2  was het moeilijk om met zekerheid chronische pye
lonefritis uit te sluiten . Macroscopisch bestonden er echter geen afwij
kingen aan de nierbekkens. Ook bij patiënt IV.l4 waren de nierbekkens 
normaal, terwijl bij deze patiënt microscopisch geen aanknopingspunten 
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voor chronische pyelonefritis werden gevonden. 
Het sporadisch vÓÓrkomen van een wat celrijk gebiedje in de glomeru

li van enkele biopsie-preparaten werd geduid als gevolg van beginnende 
ischaemie en kon niet worden opgevat als cel-proliferatie op bodem van 
focale locale glomerulonefritis.  

In enkele gevallen was interstitieel infiltraat uitgebreid aanwezig, in 
andere gevallen slechts in geringe mate ontwikkeld. 

Deze interstitiële infiltratie kan als onderdeel van de arterioloscle
rotische nier-atrofie worden geduid. Er zijn geen redenen om te ver
onderstellen, dat er in deze gevallen een primaire interstitiële nefritis 
aanwezig was. 

De eindconclusie, naar aanleiding van het histologisch onderzoek van 
de gehele reeks van preparaten moet zijn, dat primaire, door arteriolo
sclerose ontstane,  schrompelnieren hier het meest waarschijnlijk zijn. 

5 ERFELIJKHEID 

Bij het bestuderen van de stamboom van de familie T.-N.  (figuur 40) 
valt de duidelijke concentratie van de nierziekte in enkele takken op. 

ln de vierde generatie komt deze nierziekte uitsluitend voor bij zes 
kinderen, geboren uit het huwelijk tussen III. 7 en lil. 8.  Slechts twee van 
deze kinderen met de nierziekte (IV. 9 en IV . 1 6) droegen deze ziekte weer 
over op hun nageslacht (V.3, V.4,  V.6,  en V.42). 

Hierbij valt onmiddellijk op, dat deze twee kinderen gehuwd waren 
met bloedverwanten. IV.9 huwde met een nicht van vaders zijde (IV.8) ;  
IV.16 huwde met een nicht van moeders zijde (IV. 19) .  

Nog een derde zoon van lil. 7 en liL 8 ging een huwelijk aan met een 
bloedverwant : IV . 17  huwde eveneens met een nicht van moeders zijde 
(IV.1 8). Helaas onttrokken IV. 17  en zijn kinderen (V.43,  V.44 en V.45) 
zich aan ons onderzoek. Wij weten dus niet of in deze tak ook de nier
ziekte voorkomt. Hetero-anamnestisch waren allen gezond. 

De overige vier patiënten met nierziekte uit de vierde generatie 
huwden met niet-verwanten. Het nageslacht van hen vertoonde geen nier
ziekten. 

De wijze van overerving doet ons veronderstellen, dat beide families 
T en N een recessief gen bezitten, dat verantwoordelijk is voor het 
verkrijgen van bovenbeschreven nierziekte. 

De zieke kinderen, welke afkomstig waren uit het huwelijk tussen 
lil. 7 en III . 8  erfden van beide ouders dit recessieve gen waardoor zij 
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homozygoot werden. 
IV.9 en IV. 16  (beiden homozygoot volgens onze suppositie) huwden 

met een heterozygote nicht. De kinderen uit deze huwelijken liepen dus 
grote kans (50%) homozygoot te zijn voor dit pathologisch recessieve 
gen. 

Wij veronderstellen dus , dat deze bovenbeschreven nierziekte wordt 
overgeërfd door een recessief gen, dat autosomaal gebonden is. 

6 DISCUSSIE 

Aan de hand van een aantal ziekte-geschiedenissen, pathologisch
anatomisch onderzoek en stamboom-analyse werd aangetoond, dat in de, 
in dit hoofdstuk beschreven, familie schrompelnieren voorkomen op 
erfelijke basis.  

De oorzaak van het ontstaan van deze schrompelnieren is geheel on 
bekend . 

De microscopisch-anatomische beschrijvingen van de obductie- en 
biopsie-preparaten zijn identiek aan de beschrijvingen van schrompel
nieren op basis van arteriolosclerosis (nephrosclerosis). 

Alle patiënten vertoonden tevens hypertensie , waarvan, op grond van 
onze onderzoekingen en met inachtneming van de histologische bevin
dingen, mag worden aangenomen, dat zij 'essentieel' is . 

De nog in leven zijnde patiënten uit de vijfde generatie, die allen nog 
betrekkelijk jong zijn, vertonen, naast de hypertensie ook reeds duide
lijke nierfunctie- stoornissen. 

Het is bekend, dat in het algemeen nierfunctie-stoornissen bij pa
tiënten met essentiële hypertensie pas gaan optreden 15 à 20 jaren na het 
ontstaan van de hypertensie en dat patiënten met essentiÉÜe hypertensie 
in het algemeen de eerste twintig levensjaren vrij blijven van verhoogde 
bloeddruk. 

Alhoewel de meeste patiënten met essentiële hypertensie anatomische 
afwijkingen in de nieren vertonen en een groot aantal ook aantoonbare 
nierfunctie-stoornissen hebben,komen érnstige nierfunctie-stoornissen 
slechts bij een relatief klein aantal patiënten voor . Ook is het bekend, 
dat slechts een relatiefklein aantal patiënten met essentiële hypertensie 
overlijden als een direct gevolg van ernstige nierfunctie-stoornissen. 

De meeste patiënten met essentiële hypertensie, die in een uraemisch 
coma overlijden, hebben vÓÓr hun dood een periode van maligne hyper
tensie doorgemaakt (Perrera, 1955 ; Papper, 1 963). 

Deze kenmerken komen in de door ons beschreven patiënten uit de 
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familie T.-N. niet voor. 
Het lijkt ons derhalve dan ook niet waarschijnlijk, dat de schrompel

nieren bij de patiënten uit de familie T.-N. veroorzaakt worden door 
erfelijke essentiële hypertensie. 

Op basis van de vroeg optredende nierfunctie-stoornissen met daar
bij nog slechts een matig verhoogde bloeddruk, waargenomen bij de pa
tiënten uit de vijfde generatie ,  van wie de prognose met weinig fantasie 
te voorspellen is aan de hand van de ziektegeschiedenissen van hun fa
milieleden uit de vierde generatie,  zijn wij geneigd een primair proces 
in de nieren te veronderstellen, dat in de loop van een aantal jaren tot 
schrompelnieren en secundair verhoogde bloeddruk aanleiding geeft. 

Het histologische beeld van het nierweefsel geeft hieromtrent geen 
aanwijzingen in een bepaalde richting. Mogelijk berust deze erfelijke 
nierziekte op een renaal vaatproces; mogelijk bestaat er toch een here
ditair interstitieel schrompelingsproces van de nieren met secundaire 
arteriolosclerose. 

Het aantonen van het (recessieve) erfelijkheidskarakter van de 
schrompelnieren in de familie T.-N. werd begunstigd door het voor
komen van verwantenhuwelijken in deze familie. 

Wellicht kan het voorkomen van onverklaarbare schrompelnieren bij 
betrekkelijk jonge patiënten in geïsoleerd optredende of tot enkele fa
milieleden beperkt blijvende gevallen worden verklaard door het boven 
beschreven recessief erfelijke schrompelingsproces van de nieren. 

Mogelijk komt deze, naar onze mening nog niet eerder beschreven, 
erfelijke ziekte dus frequenter voor dan wij vermoeden. 

Terugkomende op de indeling van Whalen en Mclntosh ( 1962) van de 
hereditaire nierziekten (zie pag. 121 ) ,  zouden wij deze erfelijke nier
ziekte, zolang de oorzaak van het ontstaan der schrompelnieren niet be
kend is, willen rubriceren in groep 5.  
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7 SAMENVATTING 
FAMILIE MET HEREDITAIRE IDIOPATHISCHE SCHROMP ELNIEREN 

In Hoofdstuk VIII wordt een familie beschreven, waarin frequent 
schrompelnieren werden aangetroffen. 

Acht patiënten werden uitgebreid geobserveerd. Deze patiënten kregen 
pas kort vÓÓr hun dood klachten, die veroorzaakt werden door hyper
tensie of nier-insufficiëntie. 

Anamnestisch waren er geen aanwijzingen voor een vroeger doorge
maakt nierlijden. Het lichamelijk onderzoek leverde bij geen van de 
onderzochte patiënten afwijkingen op, met name waren er geen aanwij
zingen voor andere aangeboren defecten. 

De bloeddruk was bij de thans nog in leven zijnde patiënten slechts 
licht verhoogd, terwijl er matige tot ernstige nierfunctie-stoornissen 
bestonden. 

Bij de overige patiënten, die pas kort vÓÓr hun dood werden geobser
veerd, bestond een sterk verhoogde bloeddruk, met tevens ernstige nier
functiestoornissen. Het urine-onderzoek bij deze laatst genoemde pa
tiënten leverde slechts minimale afwijkingen op. 

Bij de nog in leven zijnde patiënten werden uitgebreide laboratorium
onderzoekingen verricht. Bij deze ondezoekingen werden behalve een 
stoornis in de klaring van ureum en creatinine en een verminderd con
centratievermogen van de nieren geen afwijkingen gevonden. Ook het 
urine-onderzoek leverde geen afwijkingen op. 

Van zeven patiënten kon het nierweefsel histologisch worden onder
zocht (3 obducties en 4 biopsieën). Het microscopisch-anatomische beeld 
geleek op dat van primaire door arteriolosclerose veroorzaakte schrom
pelnieren. 

Door het familie-onderzoek, dat begunstigd werd door verwanten
huwelijken werd het aannemelijk gemaakt, dat het optreden van schrom
pelnieren in deze familie wordt veroorzaakt door een afwijkend auto
somaal gebonden recessief gen. 

In de discussie wordt de histologische diagnose van arteriolosclero
tische schrompelnieren op klinische gronden onwaarschijnlijk geacht. 
Er wordt verondersteld, dat er in de beschreven familie sprake is van 
een primair renaal proces op erfelijke basis, dat zich microscopisch 
anatomisch als arteriolosclerotische schrompelnieren manifesteert, 
doch dat waarschijnlijk op een andere (onbekende) oorzaak berust. Voor 
zover ons bekend,is deze erfelijke nierziekte nogniet eerder beschreven. 
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SUMM ARY 

The first part of this thesis deals with the syndrome of hereditary 
nephritis and perception deafness. 

In the first Chapter a historica! review of the literature is presented. 
Guthrie (1902) gave a detailed description of the signs and symptoms in 
this condition; Alport (1927� was the first author to associate hereditary 
nephritis with perception deafness. Since 1 927 the syndrome has only 
been mentioned occasionally. The first extensive family-study of the 
syndrome was reported by Perkoff (195 1 ,  1958) ;  various publications 
have appeared since. Williamson (1961)  suggested the eponym 'Alport' s 
syndrome' for this disease and the manifestations of the disease are 
described as such in the literature. 

lt is assumed that both hereditary nephritis and perception deafness 
are present in this syndrome. lt is known, however, that deafness is not 
an obligatory symptom in hereditary nephritis. Oeafness can even occur 
as the sale symptom of 'Alport's  syndrome'.  The designation 'Alport 's  
syndrome' does not indicate the genetic factor in the disease. 

We propose to use the term 'Hereditarynephritis (Alport) ' ,  or 'Here
ditary nephritis with perception deafness (Alport)' . 

In Chapter II the literature is reviewed. The 'classical' manifesta
tions are recurrent bouts of macroscopical haematuria in the absence 
of other symptoms. Between these attacks microscopical haematuria 
is present. 

The disease usually presents itself at an early age; in an exceptional 
case haematuria is known to have occurred a few days post parturn 
(Aitken, 1 909; Morin, 1958). 

There are patients who do not show these 'classical' symptoms ; in 
some instances either the phenomena of post-infectious glomerulo
nephritis, chronic pyelonephritis or nephrotic syndrome occur. In these 
cases perception deafness is present; the hereditary nature of the dis
ease has been demonstrated by means of family studies, and relatives 
did have the 'classica!' symptoms. 

1 43 



The disease runs a chronic course and only after a presence of years 
is deterioration of renal tunetion demonstrated. 

Affected rnales generally die from chronic renal insufficiency in the 
second or third decade after the initial manifestations, while the temales 
with the syndrome have slight renal impairment which does not affect 
life expectancy. 

No specific laboratory findings are present in hereditary nephritis 
(Alport). Two families with a hereditary nephropathy have been described 
in which an disturbance in proline metabolism was present (Scriver, 
1961 , 1962; Schafer, 1962; and Efron, 1965, 1966). The description of 
this disease does not point to 1 Alport 1 s syndrome 1 ,  but indicates the 
presence of another hereditary type of renal disease. 

Various investigators were unable to detect abnormalities in amino
acid excretion in patients with hereditary nephritis (Alport).  

In some reports an elevated alpha2-globulin with decreased gamma
globulin was mentioned. 

No congenital malformations were observed upon intra-venous pyelo
graphy in patients with hereditary nephritis (Alport). 

Since Alport ' s first description, the association of perception deafness 
with hereditary nephritis has been described by various authors. How
ever, deafness is not an obligatory symptom in hereditary nephritis 
(Alport). lt is more often observed in rnales with the disease and deaf
ness is usually detected at school age and runs a slowly progressive 
course. The deafness is of the perception type. 

Incidental descriptions of congenital eye anomalies such as Cataraera 
Polaris Anterior and Posterior , Spherophakia, Keratoconus and Lenti
conus , rogether with hereditary nephritis and perception deafness (Al
port) have been described. 

Chapter III gives a description of the microscopical anatomy of the 
kidney. In table I (page 29) the description of the renal biopsies of well 
doeurnenred cases obtained from the lirerature are presenred and in 
table II the post-mortem findings are shown. lt is apparent from table I 
that the histological changes in the kidney, at least in the younger age 
groups,  are mainly seen in the glomeruli . Changes are slight however, 
and it is practically impossible to establish a diagnosis on microscopy 
alone. Post-mortem findings (table II) are consistent with a diagnosis 
of chronic glomerulonephritis and chronic pyelonephritis. 

Some authors have described 1 foam cells1 in the kidneys of their pa
tients.  A retrospective study of postmorrally diagnosed chronic glome
rulonephritis and chronic pyelonephritis was done by Whalen (1961) and 
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it was concluded that foam cells were more or less characteristic of 
hereditary nephritis (Alport) .  But Sanerkin (1963) found that foam cells 
were often present in non-hereditary glomerulonephritis.  

Almast no histological description of the ears and eyes of patients 
with hereditary nephritis and perception dea:fness (Alport) is known. A 
minor degree of hyperostosis of the cochlea-tip was mentioned in Per
kaft's report (1958 ). 

In Chapter IV the heredity is described. According to Perkaft (195 1 ,  
1958) and Stephens (1951)  the disease i s  transmitted via an X-Chromo 
same linked dominant gene. But this does not fit the observation that 
affected rnales inherited the disease from their fathers while some of 
the daughters of affected rnales were healthy. lt is possible that these 
daughters have the carrier state. Perkaft assumed that the responsible 
gene was localised on homologous parts of X- and Y -Chromosomes and 
that, during crossing-over in the meiotic phase, the gene on the X-Chro
mosome can be transferred to the Y -Chromosome. This assumption 
could explain the fact that aftected fathers may have aftected sons and 
unaffected daughters . (Partial linked X-Chromosomal inheritance). 

This explanation is disputed by Graham (1959, 1960). 
An extensive family study of hereditary nephritis with dea:fness (Al

port) without evidence of complete or partially sex-linked heredity has 
been described by Shaw and Glover (1961).  In their study aftected mothers 
have more aftected daughters than healthy ones. 

These authors combined their figures with those obtained by Perkaft 
and they showed that affected mothers have a ' significantly' (P < 0,05) 
greater number of aftected daughters than unaffected ones. 

Shaw and Glover postulare that the chromosome containing the patho
logical gene is preferentially transferred to the oocyt during the meiosis 
and not to the po lar body, and this postulate is thought to serve to explain 
the excess of affected daughters born from aftected mothers . 

lt follows from this hypothesis that an excess of affected rnales over 
unaftected ones born from aftected mothers should be present. This is 
not observed in the family-study done by Perkaft and Shaw and Glover. 
Graham supposed a greater uterine mortality for affected males. 

In the family studied by Perkaft more affected daughters than un
aftected on es born from aftected fathers are present. This observation 
is the basis of Perkoff' s theory of partially sex-linked heredity. Accord
ing to Shaw and Glover this phenomenon is in accordance with the hypo
thesis that during the meiosis the chromosome with the pathological gene 
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is preferentially localised in the spermatozoon containing the X-Chro
mosome (non-random disjunction of the autosome hearing the patho
logkal gene and preferenc�al segregation with the X-Chromosome in the 
male and with the oocyt in the fema1e ( 'meiotic drive') .  

This theory is supported by Cohen (1961 ) ,  Mulrow ( 1 963) and Fuhr
mann (1 963). 

Others (Hamburger, 1956;  Reyersbach, 1954; Peters, 1964) suppose 
that inheritance is via complete X- linkage of the pathological gene. 

Opinions also differ with respect to the heredity of the associated 
perception deafness. Some authors assume a separate pathological gene 
for deafness , while others think that both deafness and nephritis are 
caused by the same pleiotropie gene. 

In Chapter V a summary is given of various theories on the patho
genesis of hereditary nephritis (Alport). 

Same authors (Alport, 1927;  Robin, 1957; Chappell, 1960) have sug
gested a conneetion between hereditary nephritis (Alport) and strepto
coccal infection. This suggestion sterns from the observed exacerba
tions in hereditary nephritis (Alport) when an infection is present, while 
in some patients streptococci were cultured from throat-swabs and 
slight elevation of AST was observed. 

Peters (1 964) suggests that hereditary nephritis (Alport) is an auto
immune disease. 

Perkoff (195 1 ,  1958) suggested a disturbance in lipid-metabolism 
1eading to renal accumulation of lipid-laden cells (foam cells). 

ln Chapter VJ clinical findings in 14 patients distributed over 5 fami
lies are discussed. 

Seven patients showed the classica! symptoms of recurrent attacks 
of macroscopical haematuria with microscopical heamaturia between 
the attacks while 3 patients had only microscopical haematuria. 

One patient had symptoms ofpost-infectious glomerulonephritis with 
subsequent development of a nephrotic syndrome, this patient died. 

Another patient had a nephrotic syndrome with microscopical haema
turia and one patient had proteinuria with 1eucocytes and erythrocytes 
in the urine. This patient died. 

1n one patient from this series a 1eucocyturia was the sole symptom. 
1n all cases extensive laboratory investigations were performed, no 

specific changes were detected. Renal function-studies did show ab
normalities in fi ve cases although no specific pattern of functional de
rangements was detected. In some patients an elevated a1pha2-globulin 
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fraction was present, but immuno-electrophoresis and agar-electro
phoresis were not remarkable. ln the latter patients there was a corre
lation between protein-excretion, serum-cholesterol and the alpha2-
globulin elevation in serum. Aminoacid- excretion and urinary amino
acid pattem (high voltage electrophoresis) were not abnormal. 

Audiograms were done in 13 patients, in 7 an abnormality was present 
(5 males, 2 females) showing perception deafness with the greater hear
ing loss in the high frequency area. Tone decay-tests and SISI-tests 
were done in 3 patients and it was concluded that the perception deaf
ness in patients with hereditary nephritis (Alport) is probably due to a 
cochlear lesion. 

ln 8 patients percutaneous renal biopsies were performed, in one of 
these patients the biopsy was repeated. Their ages ranged from 13 to 
52 years. 

ln 5 cases the diagnosis was focal local glomerulonephritis and in two 
a probable diagnosis of focal glomerulonephritis was made, in one case 
the lesion was described as 'minimal change' .  

The two deceased patients showed a histological diagnosis of  chronic 
glomerulonephritis. 

No congenital eye defects were observed in our materiaL 
Owing to insufficient genetic data it is impossible to detect from these 

family studies a definite mode of inheritance, it is, ho wever, concluded 
that the inheritance is dominant. 

ln Chapter VII a critica! study, based on our own studies and the liter
ature is gi ven. 

The clinical findings in cases of hereditary nephritis and perception 
deafness (Alport) are diverse, not all patients have the ' classical' mani
festations such as described by Gutbrie (1 902). ln some patients,  notably 
females,  the disease is only detected after repeated investigations.  
Urinary findings are not characteristic and can only be ascribed to 
hereditary nephritis (Alport), if they occur repeatedly and if relatives 
show the same symptoms. 

Oeafness is not detected in the initial stage of the disease and is dia
gnosed after audiologkal investigation. It is essential that the audio
grams should show a perception deafness; mixed hearing losses or noise 
deafness should not be present. Using specific tests the perception deaf
ness is localised in the cochlea. 

More data are needed on the subject ofthe congenital eye anomalies. 
Histological findings in hereditary nephritis (Alport) are consistent 

with a focal local glomerulonephritis (percutaneous renal biopsies) ;  
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this is confirmed by White (1964) and Rosenkranz ( 1963). 
Most authors were able to show only minor lesions predominantly 

localised in the glomeruli ; no definite diagnosis was possible in these 
cases. In the course ofthe disease diffuse histological changes may be
come apparent which are difficult to differentiate from those in chronic 
glomerulonephritis or chronic pyelonephritis. Post mortem findings in 
hereditary nephritis (Alport) are consistent with a diagnosis of either 
chronic glomerulonephritis or chronic pyelonephritis.  

Whalen (1961 ) and Sanerkin (1963) have shown that faam cells are nat 
pathognomonic in hereditary nephritis (Alport). 

A critic al survey of the modes of inheritance described in the litera
ture is presented. Perkoff (1951 , 1958) postulated a partially sex-linked 
dominant mode of inheritance, but the family-study described by him did 
nat offer complete evidence for this hypothesis . Moreover this type of 
inheritance is proposed on purely theoretica! grounds ;  no cyto-genetic 
evidence is present in humans nor do any publisbed family studies sup
port this theory. lt is therefore unlikely that hereditary nephritis (Al
port) is inherited via a partially sex-linked dominant gene. 

Complete X- chromosomal dominant heredity as a possible mode of 
inheritance is also subject to criticism, since the presence of affected 
rnales and unaffected daughters barn from affected fathers (Table VII) 
is nat in accordance with this mode of heredity. The presence of healthy 
daughters can be explained on the basis of an incomplete penetrance of 
the pathological gene; however this does nat explain the presence of 
affected sans (9 cases described in the literature by Aitken, 1909 ;  Per
koff, 1958;  Shaw en Glover, 1961 ; Ellis , 1964). 

It is therefore unlikely, on the basis of these observations, that a 
complete sex-linked inheritance is operative in hereditary nephritis 
(Alport). 

There are authors (Graham, 1959; Shaw and Glover, 1961 ;  Mulrow, 
1963 ; Cohen, 1961 ;  Fuhrmann, 1963) who think that the heredity is via 
an autosomal dominant gene. The discrepancy in memhers of affected 
and unaffected sibs barn from affected mothers and fathers is inter
preted on the basis of Sha w and Glover' s theory. This theory is founded 
on the numbers of affected and unaffected memhers of families studied 
by these authors and by Perkoff (Table VI, page 43). In these two fami
lies Shaw and Glover found a significantly greater number of affected 
daughters over unaffected ones barn from affected mothers. Their cal
culations are in error, since upon recalculating their figures no sig
nificant difference is present between numbers of affected daughters (66) 
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and unaffected daughters (49) born from affected mothers cx2 = 2 ,51 ; 
0,20>p > 0 , 10). 

Shaw and Glover did not include the 'unknowns' in their calculations. 
In obtaining a family-history the examiner will learn about most affected 
memhers present, since their symptoms are obvious,  regardless wheth
er these memhers can be clinically investigated. 

A family-history will invariably yield affected memhers which it is 
impossible to examine clinically; it is not permissible to group these 
patients under the 'unknowns' .  lt follows that the 'unknowns ' are gener
allynat affected family-members and ifthis group is not included in the 
calculations the group of unaffected ones decreases. 

We think it is imperative to include the 'unknowns' in the group of 
healthy family-members. 

Shaw and Glover's theory is supported by Fuhrmann (1963), Mulrow 
(1 963) and Cohen (1961).  

Cohen investigated 226 patients from five families with hereditary 
nephritis (Alport). The diagnostic criteria employed are in our apinion 
insufficient, which invalidates their findings and conclusions ;  and since 
Mulrow (1 963) supports the theory of Shaw and Glover mainly on the 
basis of Co hen' s clinical findings it follows that his conclusions are 
invalid. The same argument applies to Fuhrmann's  support for Shaw 
and Glover' s theory. The numbers used by this author for analysis were 
collected from various insufficiently studied pedigrees from the litera
ture. 

We added the data of well studied families with hereditary nephritis 
(Alport) (Table VII). lt is apparent from Table VII ('unknowns' grouped 
among unaffected members) that: 
a There is no significant difference in the numbers of affected (1 13) 

and unaffected (96) daughters born from affected mothers. 
( x2 = 1 ,37 ;  o ,30 > p > 0,20). 

b There is no significant difference in the numbers of affected (87) and 
unaffected (98) sans born from affected mothers. 
( X2 = 0,65;  0, 50>p>0,30). 

c There is a significant difference in the numbers of affected (32) and 
unaffected ( 15) daughters, born from affected fathers. 
(X2 = 6 , 1 ;  p < 0,02). 

d There is a significant difference in the numbers of affected (8) and 
unaffected (28) sans born from affected fathers. 
('x 2 = 1 1 , 1 ;  p < O,Ol).  

(N. B .  The nu mb er of affected fathers - 21  - is small and is taken al most 
exclusively from the pedigree ofPerkoff. We think that it is not correct 

149 



to make conclusions about the inheritance of hereditary nephritis (Al
port) on the basis of the facts of one pedigree). 

Thus our calculations concerning the offspring from affected fathers 
may support Shaw and Glover's theory, but this is not the case when 
the offspring of affected mothers is analyzed. 

It is necessary, ho wever, to take into account the carriers present 
among unaffected and 'unknown' sibs of affected parents. Shaw and Glover 
did try to incorporate carriers when calculating their figures. They 
observed that four out of seven healthy daughters born from affected 
mothers were heterozygous since these daughters gave birth to affected 
children. These authors conclude that a healthy daughter born from an 
affected parent has a 4 in 7 chance of being heterozygous.  In their ana
lysis this supposition is incorporated and this will change the ratio of 
affected memhers of the family, thus leading to a highly significant 
departure from the onejone ratio. 

It is possible to analyse the carriers in another way. In Table VII 
there are 1 13 affected daughters and 96 unaffected on es (73 unaffected, 
23 'unknowns').  No significant departure from the onejone ratio is 
present (vide supra). 

To obtain a significant departure (P <0,05) from the onejone ratio of 
2 

affectedjunaffected daughters , it is calculated P' B,os = 3 ,84 = 2. 1g4,5 ; 

d = 14, 14) that their ratio should change to 1 1 9/90. This means that 
there must be six carriers among the 96 unaffected daughters (7%). 

If the calculation is applied to the ratio of affected (87)/unaffected (98) 
sons born from affected mothers, it is shown that 19  carriers ( 19%) 
should be present to give a significant departure from the onejone ratio. 

The limit of reliability for the 6/96 ratio is in the interval from 2 to 
12% and for the 1 9/98 ratio in the 12- 28% interval. For 4/7 the interval 
is 1 8-96%. Our calculation of the number of carriers comes out near 
the lower limit of Shaw and Glover' s computation. 

lt thus appears probable that the numbers of heterozygous sons and 
daughters born from affected mothers are greater than the numbers of 
unaffected sons and daughters . 

These calculations support Shaw and Glover' s theory. 
However, this theory ('meiotic drive' )  has no cyto-genetic foundation 

when applied to man; thus far this theory is not supported by a prefer
enrial segregation of sex-linked genes with the gene responsible for 
hereditary nephritis (Alport). It is improbable that 'meiotic drive' should 
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occur in rnales as well as in females with hereditary nephritis (Alport),  
since this presopposes two different cyto-genetic mechanisms. 

In females non-characteristic urinary sediment-changes occur quite 
aften and in investigating families with hereditary nephritis (Alport) it 
is possible to group a female with non-characteristic sediment-changes 
among the affected ones. 

Assuming that there are persons with non-characteristic urinary 
sediment-changes among the affected family-members , we propose 
normal autosomal dominant inheritance with incomplete penetration of 
the pathological pleiotropie gene. 

Suggestions put forward in the literature with respect to the patho
genesis of hereditary nephritis (Alport) are not satisfying. 

The histological picture of hereditary nephritis (Alport) is a focal 
local glomerulonephritis and the possibility that this is based upon an 
taxie reaction due to an abnormal product of metabolism is an intriguing 
one.  

Nothing is known about the therapy in hereditary nephritis (Alport) ;  
one o f  our cases was treated with prednison but his condition deterio
rated rapidly. 

The second part ofthis thesis is a description of a family with heredi
tary idiopathically contracted kidneys (see fig. 41 ,  page 122). 

ln 1965 a 35 year old male in the outpatient department was found to 
suffer from hypertension and disturbance in renal function. Medical 
history was essentially normaL The family history revealed memhers 
with renal disease:  bath his father and five paternal uncles and aunts 
died from renal disease at an early age. Extensive clinical data were 
present for 5 ,  while autopsy protoeals and tissue sections were available 
for 3 of the affected relatives. 

Relatives ofthe sixth affected memher were able to give details on the 
medical history. All six affected memhers (four men, two wamen) died in 
uraemie coma, their ages varied from 36 to 57 years. No prior history 
of renal disease was present. Symptoms appeared a short periact prior 
to death. No specific laboratory findings were present; the urine showed 
a trace of protein with slight sediment changes. 

A family investigation was performed and in three memhers (two 
brathers and a eausin of the propositus, V.3) a minor degree of hyper
tension and slight to moderate renal functional impairment was found . 
These four patients were admitted to the clinic for extensive investi
gation. 
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Their ages varied from 25 to 33 years, there was no past history of 
renal disease and physical examination was, apart from hypertension, 
non-remarkable. No urinary abnormalities were present. Creatinine 
and urea clearances and concentration power was diminished. The re
mainder of the investigation was normaL Blood pressure varied from 
150- 170 systolic to 95- 1 15 diastolic. In all patients percutaneous renal 
biopsy was performed. (Histological material from seven cases of this 
family was available). The post mortem studies showed end stage con
tracted kidneys with marked arteriolosclerosis. In one of these cases 
chronic pyelonephritis could not be excluded because diffuse lymfocytic 
infiltration was present; while in one case it was impossible to differ
entiate between glomerulonephritis or primary arteriolosclerotic con
traction. 

The biopsies showed arteriolosclerosis , in the fourth biopsy there 
was tubular atrophy and increased interstitial tissue indicating arterio
losclerosis although the vascular changes were minimaL In two biopsies 
half of the glomeruli showed hyalinisation; sparadie hypercellularity 
was observed in a few glomeruli. This was interpreted as due to ischae
mia and not to proliferation of cells due to toeal local glomerulonephritis. 
In a few cases interstitial infiltrates were present which were probably 
due to arteriolosclerosis since evidence for primary interstitial ne
phritis was not present. 

The most likely histological diagnosis is arteriolosclerotic contracted 
kidneys. 

In studying the pedigree (fig.41,  page 122) it was apparent that only 
a few branches were affected. In the fourth generation the disease was 
present in six children (all deceased) bom from a single mating and 
two of these affected memhers (IV. 9 and IV . 1 6) transmitted the disease 
to their offspring (the four living patients). IV.9 and IV. 16  were married 
to relatives (IV.8 and IV. 19) while the other four affected memhers were 
married to non-relatives and had healthy offspring. 

We suppose that both the parents of the six affected children in the 
fourth generation had a pathological recessive gene ; all children thus 
became homozygous for this gene. The two eausins (IV.8 and IV. 19)  
also carry this gene and the four living affected memhers of  the fifth 
generation are also homozygous. 

We think that the occurrence of contracted kidneys in this family has 
a hereditary basis and the mode of inheritance is via an autosomal re
cessive gene. 
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In essential hyperrension renal functional impairment is present at 
an average of 15-20 years after the initia! diagnosis is made. Severe 
renal functional impairment is present in a small percentage of patients 
with hypertension; moreover few patients with hypertension die from 
renal insufficiency. These patients generally pass through a phase of 
malignant hyperrension prior to death. 

Since our patients did not exhibit these characteristics we think it 
unlikely that the contracted kidneys are due to hypertension. 

We think that the kidneys are primarily diseased leading to end stage 
contraction with secondary hypertension. 

lt is possible that this hereditary disease primarily affects renal 
arteries, although a hereditary interstitial nephritis is not excluded. 

The investigation of inheritance in this family is aided by the con
sanguineous matinga present. lt is possible that isolated instances of 
contracted kidneys or a number of cases occurring in a single family 
are due to the recessive renal disease described. 

This type of inherited renal disease has, to our knowledge, not been 
published previously. 
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