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blz. 10 2e regel v.o. 

voor: 

ERRATA 

is dit bloedverlies een mogelijke oorzaak voor het ontstaan 
die geen medicamenten krijgen. Hoewel bloedverlies dus in-

leze men: 

is dit bloedverlies een mogelijke oorzaak voor het ontstaan 
van de anemie. Men treft anemie echter ook aan bij patienten 
die geen medicamenten krijgen. Hoewel bloedverlies dus in-

blz. 64 2e regel v.o. 

voor: 

tende rat, aanvulling vanhet tekort aan eiwit van corrigerende 

leze men: 

tende rat, aanvulling vanhet tekort aan eiwit een corrigerende 
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STELLINGEN 

1. De anemie bij chronische ontstekingsprocessen is voor een 
belangrijk deel een anti-anabole reactie, berustend op het 
uitblijven van een verhoging van de erytropoetine spiegel. 

2. De versnelde afbraak van erytrocyten bij ontstekingspro
cessen kan worden gezien als een proces dat in twee pha
sen verloopt. In het ontstoken gebied vindt de initiële be
schadiging plaats, die leidt tot afbraak in de milt. 

3. De toediening van sulfonzure polystyreen met sorbitol aan 
patienten met oligurie of anurie kan een behandeling met 
dialyse overbodig maken. 

New Engl. J.Med. 264 - 111, 1961 

4. In de differentiaal diagnose tussen pseudo-scleroderma
tische veranderingen bij reumatoïde artritis en echte scle
rodermie kan histologisch onderzoek van de huid slechts 
een zeer bescheiden bijdrage leveren. 

Ann. Derm. et Syphil. , 87, 3 - 241, 1960 

5. Het is op de volwassen leeftijd onjuist streng onderscheid 
te maken tussen osteoporose en osteomalacie wat betreft 
ethiologie en therapie. 

Lancet 1 - 1011, 1956 

6. Bij gehoor verliezen waarbij sprake kan zijn van een trau
matische cochlea aandoening, zij men bij het stellen van 
de indicatie tot micro-chirurgische ingrepen aan het mid
denoor uiterst conservatief. 

7. Voor men besluit tot een operatieve behandeling van de ar
teriosclerosis obliterans is een algeheel intern onderzoek 
vereist, waarbij vooral de angiographie van betekenis is. 

8. De patholoog-anatomische bevindingen bij het centrilobu
laire emphyseem (Cough) zijn niet onverenigbaar met de 
obstructie genese van het diffuus longemphyseem. 

Thorax, XII, 219, 1957 

9. Systematisch onderzoek naar het voorkomen van de z.g. n. 
Reumafactor in het bloedserum van familieleden van lijders 
aan reumatoïde artritis kan van practische betekenis zijp. 
voor de vroeg-diagnostiek van deze ziekte. 





10. Tot het arbeidsterrein van de reumatoloog behoort niet 
alleen de curatieve behandeling doch ook de sociale nazorg 
van de hem toevertrouwde patient. 

11. Bij klachten over stijve kaakgewrichten bij jeugdige per
sonen verzuime men niet ':!en röntgenonder-zoek van de 
sacro-iliacaalgewrichten te verrichten. 

12. Het onderzoek naar chromosomen patronen heeft slechts 
zin wanneer daartoe een duidelijke indicatie bestaat. 

Lancet 1. 721, 1960 
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HOOFD S T U K  I 

ANEMIE BIJ CHRONISCHE ONTSTEKINGSPROCESSEN IN 
HET BIJZONDER BIJ REUMATOÏDE ARTRITIS 

Het is sinds lang bekend, dat onder invloed van een ontste
kingsproces anemie van meer of minder ernstige aard kan 
ontstaan. 

Reeds in 1842 namen Andral en Gavarret waar, dat in het 
bloed van patienten, lijdende aan een infectieziekte, verande
ringen optraden. Deze onderzoekers verzamelden bloed van 
de patient in twee buizen. Het bloed in één daarvan lieten zij 
stollen. Het bloed in de andere buis werd geschud, waarna het 
fibrine verwijderd werd. Z ij wogen de hoeveelheid fibrine, de 
erytrocytenkoek en ook de plasmabestanddelen. Deze hoe
veelheden werden uitgedrukt in delen per 1000 gewichtsdelen 
volledig bloed. Op deze wijze vonden Andral en Gavarret bij 
bepaalde infectieziekten, bijvoorbeeld erysipelas en longtu
berculose, dat het aantal gewichtsdelen erytrocyten sterk was 
verminderd. Eenzelfde waarneming deden zij ook bij patienten 
met acuut reuma en met een chronische gewrichtsontsteking. 
Tegelijk met de daling van het aantal gewichtsdelen van de 
erytrocyten zagen deze onderzoekers bij de hierboven ver
m1:::lde dekten een vermeerdering van het fibrine en van de 
leucocytenlaag. Met dit. onderzoek werd door Andral en Ga
varret een begin gemaakt met de bestudering van de anemie 
die tijdens het beloop van een infectieziekte kan optreden. 

Aan deze vorm van bloedarmoede die bij infectieziekten en bij 
andere ontstekingsprocessen optreedt is betrekkelijk weinig 
aandacht besteed (Castle en Minot, 1936). Deze geringe be
langstelling is begrijpelijk, want anemie is slechts een secun
dair verschijnsel in het gehele ziektebeeld. Toch is dit één 
der meest voorkomende vormen van bloedarmoede en alleen 
daarom reeds belangwekkend. 

Men kan haar niet alleen bij infectieziekten, maar ook bij 
andere aandoeningen aantreffen, bijvoorbeeld bij acuut reuma, 
bij reumatoïde artritis en bij kwaadaardige gezwellen. Bij 
deze ziekten van zeer uiteenlopende ethiologie heeft de anemie 
dezelfde kenmerken. Dit brengt met zich mede, dat men de 
gegevens die men hierover verkrijgt bij een bepaalde aandoe
ning, veelal ook kan betrekken op andere aandoeningen. 

Bij de bestudering van de literatuur betreffende de anemie 
bij reumatoïde artritis, het uitgangspunt van dit onderzoek, 
zullen enige gegevens, verkregen bij het onderzoek van andere 
aandoeningen, die met een analoge vorm van anemie gepaard 
gaan, tevens vermeld worden. 
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In het algem·een treedt de anemie up wanneer de ontsteking 
enige tijd heeft bestaan. De activiteit, de omvang en de duur 
van de reumatoïde· artritis bepalen de ernst van de bloedar
moede. Als de primaire aandoening verbetert, verdwijnt de 
anemie. De toedieninP: van anti-anemische middelen zoals 
ijzer, vitamine B 12, foliumzuur en vitamine B 6 geeft meestal 
geen verbetering. Alleen met kobalt is het mogelijk het hemo
globine gehalte te doen stijgen. Voor toepassing in de kliniek 
is dit middel niet geschikt gebleken. Het geeft veelvuldig aan
leiding tot ongewenste nevenverschijnselen zoals anorexie, 
substernale pijn, mors subita. Bovendien recidiveert de bloed
armoede, wanneer de behandeling met kobalt wordt gestaakt. 

Voor een uitgebreid overzicht vari de klassieke studies van 
Cartwright en Wintrobe (1952) over "anemia of infection" zij 
verwezen naar deel V van de Advances in lnternal Medicine. 
In dit verband moet ook genoemd worden de monografie van 
Nillson "(1948), die een resumé geeft van de literatuur gepu
bliceerd voor 1948 over de anemie bij reumatoïde artritis. 

Anemie kan in het algemeen op de volgende wijze ontstaan: 
door een gestoorde bloedaanmaak, door een versnelde bloed
afbraak, door bloedverlies of een combinatie van deze facto
ren. Verder kan· schijnbaar anemie aanwezig zijn, als het 
plasmavolume is toegenomen. De liierboven vermelde moge
lijkheden zullen nader worden toegelicht. 

Schijnbare anemie kan zoals vermeld ontstaan als er een 
toename van het plasmavolume optreedt. Bij reumatoïde ar
tritis zijn studies aangaande het bloedvolume verricht door 
Freireich c.s. (1957a). Deze onderzoekers, die ook andere 
belangrijke bijdragen hebben geleverd tot de kennis van de in
vloed van ontstekingsprocessen op de bloedvorming, gebruik
ten de Evans blue techniek en de Fe 59 -transferrine metode 
ter bepaling van het plasmavolume. De verkregen gegevens 
wezen er, evenals die van Weinstein (1959) die met de radio
aktief chroom techniek een verlaagde red cell mass bij negen 
van de dertien onderzochte patienten vond, op, dat men de an�
mie bij reumatoïde artritis dus niet kan beschouwen als een 
schijnbare anemie door dilutie. 

Verlies van J?loed als symptoom van reumatoïde artritis is 
niet bekend. Wel weet de ervaren klinikus reeds lang, dat na 
het gebruik van bepaalde medicamenten manifeste bloedingen 
uit de tractus digestivus kunnen optreden. De laatste tijd heb
ben Stubbé' (1957) en Porter (1959) er de aandacht op gevestigd, 
dat ook occult bloedverlies, vooral na gebruik van acidum 
acetasalicylicum, kan voorkomen. Omdat salicylaten vrij vaak 
bij de behandeling van reumatoïde artritis worden toegepast, 
is dit bloedverlies een mogelijke oorzaak voor het ontstaan 
die geen medicamenten krijgen. Hoewel bloedverlies dus in-
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cidenteel kan bijdragen tot het optreden van bloedarmoede bij 
patienten, die met salicylaten behandeld zijn, mag men hier
aan geen overwegende betekenis toekennen voor de ethiologie 
van de anemie bij reumato1de artritis. 

De klassieke verschijnselen, die op een versnelde bloedaf
braak wijzen, ontbreken bij anemie die het gevolg is van reu
matoïde artritis. Het aantal reticulocyten is normaal. De uit
scheiding V'm urobilinogeen in de urine en in de faeces is niet 
toegenomen. Het bilirubine gehalte in het serum is normaal. 
Het onderzoek naar het voorkomen van tegen erytrocyten ge-
richte antilichamen is negatief. 

De laatste jaren heeft men de afbraak van erytrocyten met 
andere, meer gevoelige methoden kunnen bestuderen, bijvoor
beeld met de Ashby techniek en met methoden, die berusten op 
merking van erytrocyten met radioactieve isotopen. Deze ga
ven uitkomsten, die afweken van de resultaten verkregen met 
de oudere methoden van onderzoek. 

Zo vonden Freireich c. s. (1954) met de Ashby techniek een 
meer of minder versnelde verdwijning van normale donor ery
trocyten, die getransfundeerd waren bij patienten met reuma
toïde artritis. Erytrocyten, afkomstig van patienten met reu
matoïde arb-itis, hadden een normale levensduur, wanneer zij 
toegediend werden aan gezonde personen. Alexander c. s. (1956) 
verrichtten een soortgelijk rmderzoek. Ook zij zagen met de 
Ashby techniek een versnelde afbraak van normale erytrocyten 
bij patienten met reumatoïde artritis. Erytrocyten, afkomstig 
van patienten met reumatoïde artritis, hadden na toediening 
aan patienten met deze ziekte een langere overlevingsduu;r dan 
normale erytrocyten. 

Deze gegevens wijzen er op, dat deze versnelde afbraak niet 
berust op een defect van de erytrocyten bij reumatoïde artritis, 
doch moet worden toegeschreven aan extracorpusculaire fac
toren. Het verschil in levensduur tussen erytrocyt�n van nor
male donors en van patienten met reumatoïde artritis n� trans
fusie bij patienten wordt hierdoor verklaard, dat de celpopu
latie afkomstig van patienten gemiddeld jonger is. 

De reeds ger.oemde onderzoekingen verricht over de levens
duur van erytrocyten, gemerkt met radioactief chroom zullen 
uitvoer-ig besproken worden in hoofdstuk II. 

Er moet op gewezen worden dat de afbraak van erytrocyten 
slechts in geringe mate versn.eld is. In dit verband moet de 
studie van Crosby en Akeroyd (1952) worden genoemd, die 
vonden dat de productie van erytrocyten in het beenmerg zes
tot achtvoudig kan toenemen. De reserve capaciteit van het 
beenmerg ia dus zeer groot. Men komt zodoende tot de vraag, 
waarom bij reumatoïde artritis compensatie van deze geringe 
hemolyse door een toename van de erytropoese uitblijft. Daar-
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om zullen nu een aantal gegevens uit de literatuur over de aan
maak van erytrocyten bij deze aandoening worden besproken. 

De klassieke methode van onderzoek, namelijk de bestudering 
van beenmerg uitstrijk preparaten, is door verschillende on
derzoekers toegepast. Er wordt geen hypoplasie van het been
merg gevonden. Sommige onderzoekers, zoals Nillson (1948) 
menen" dat er sprake is van een gestoorde rijping van de rode 
reeks,doch anderen,Cartwright en Wintrobe (1952),Rohr (1940) 
enRichmond c. s. (1956) hebben geen kenmerkende afwijkingen 
in de erytropoese gevonden. Wel is er veelal een vermeerdering 
van het aantal plasmacellen. Deze studies hebben echter weinig 
bijgedragen tot ons inzicht in de pathogenese van de anemie bij 
reumatoïde artritis. 

Veel aandacht is besteed aan de ijzerstofwisseling. De se
rumijzerspiegel is namelijk laag. Nillson heeft er op gewezen, 
dat dit vooral wordt gevonden bij de meest actieve vormen van 
reumatoïde artritis. 

Cartwright en Wintrobe hebben eveneens een verlaagde se
rumijzerspiegel gevonden. In tegenstelling tot de anemie door 
ijzergebrek is bij ontstekingsprocessen de ijzerbindingscapa
citeit normaal of verlaagd. Ook vindt men in met Berlijns 
blauw gekleurde beenmerg preparaten bij patienten met reu
matoïd& artritis wel ijzer in de reticulum cellen, hetgeen bij 
anemie ten gevolge van gebrek aan ijzer niet het geval is (Rich
mond c.s., 1956). 

Men heeft veel aandacht besteed aan de zuurgraad van het 
maagsap bij patienten met reumatoïde artritis (Edstrom, 1939, 

Short, Bauer en Reynolds, 1957), omdat men meende een 
verband te kunnen leggen tussen een verminderde zoutzuur 
produktie en de anemie bij deze ziekte. 

Kwantitatieve onderzoekingen over de resorptie van ijzer 
zijn verricht door Cartwright en Wintrobe. Uit hun waarne
mingen is gebleken, dat de hypoferremie bij ontstekingspro
cessen niet kan worden verklaard doordat er onvoldoende ijzer 
wordt geresorbeerd. Op grond van de waarnemingen van Cart
wright en Wintrobe en hun medewerkers heeft men aanvanke
lijk gemeend, dat een abnormaal groot deel van het plasma 
ijzer werd opgenomen door het reticulo-endotheliale systeem. 
Latere onderzoekingen van Freireich c.s. (1957) hebben ech
ter overtuigend aangetoond, dat intraveneus toegediend aan 
transferrine gebonden ijzer, ook bij ontstekingsprocessen 
wordt gebruikt door het beenmerg voor de synthese van he
moglobine. In een voortzetting van hun onderzoek bij honden 
met terpentijn abscessen hebben deze onderzoekers waarge
nomen, dat ijzer afkomstig van afgebroken erytrocyten in ver
sterkte mate wordt vastgehouden in het reticulo-endotheliale 
systeem, waardoor hypoferremie ontstaat. Deze stoornissen 
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in de ijzer stofwisseling zijn zeer belangwekkend. maar kunnen 
geen verklaring geven voor de onvoldoende aanmaak. 

Uit de studie van Freireich c. s. (1957b) over de plasma ijzer 
"turnover rate11 bleek, dat er een normale hoeveelheid ijzer per 
24 uur het plasma "passeerde" en gebruikt werd voor de syn
these van hemoglobine. Als tevens het lichaamsgewicht van de 
patienten in aanmerking genomen werd, kon de erytropoese 
op grond van deze moderne kwantitatieve onderzoekingen zelfs 
iets versneld genoemd worden. 

Sinds een aantal jaren is intensief onderzoek verricht over 
één, de erytropoese beinvloedende factor, het erytropoetine. 
Hierover zijn een aantal samenvattende artikelen en monogra
fieen verschenen (Gordon, 1959, verder de Ann. New York 
Academy, 1959). Hier zal dus worden volstaan met het ver
melden vM enkele feiten over dit humorale agens, dat door 
Erslev (1953) werd aangetoona in plasma van konijnen, die 
door verbloeding anemisch waren gemaakt. Deze factor werd 
ook gevonden in plasma van konijnen, die in een omgeving met 
een zuurstofspanning van 10% verbleven. Op grond van een 
klinische waarneming van Stohlman (1954) over een versterkte 
erytropoese in het beenmerg in de bovenste lichaamshelft van 
een patiente, waarbij in de onderste lichaamshelft hypoxie 
door een aangeboren hartgebrek met een rechts-links shunt 
bestond, is het waarschijnlijk, dat ook bij de mens een hu
morale regulatie van de erytropoese bestaat. Het erytropoetine 
is volgens Rambach c.s. (1956) een glycoproteine, dat elec
troforetisch tussen het a1 en het a2 globuline ligt. Een aantal 
onderzoekers is van mening dat de nieren verantwoordelijk 
zijn voor de productie van erytropoetine, maar anderen be
strijden dit. 

We mogen wel als vaststaand aannemen, dat het erytropo
etine een belangrijke invloed heeft op de erytropoese. Er zijn 
echter geen gegevens over de regulatie van de erytropoese 
door erytropoetine bij ontstekingsprocessen bekend. 

Als men de hierboven vermelde gegevens betreffende de di
verse factoren, die het rode bloedbeeld bij reumatoïde art.ri
tis beinvloeden, overziet, kan de bloedarmoede bij deze aan
doening toegeschreven worden aan een matige hemolyse met 
een onvoldoende compensatie door een niet maximaal ver
hoogde aanmaak. Voor een dergelijke toestand is door (Moore 
(1958) de term relatieve beenmerg insufficientie (relative bone 
marrow failure) geintroduceerd. 

De problemen, die in dit proefschrift zijn bestudeerd, be
treffen daarom de invloed die ontstekingsprocessen hebben 
op de afbraak en de aanmaak van erytrocyten. 

In de eerste plaats is bij patienten met anemie ten gevolge 
van reumatoïde artritis nagegaan, in welk orgaan of in welke 
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organen de afbraak van erytrocyten plaats vindt. Tevens is 
ook onderzocht of het ontstoken gebied hierbij wellicht van be
tekenis is (hoofdstuk II). 

Daar de onderzoekingsmethoden, die bij de patienten met ane
mie ten gevolge van reumatoïde artritis werden toegepast, 
slechts een vrij grove indruk konden geven over de betekenis 
van de verschillende organen bij de afbraak van de erytrocyten 
werd de plaats van afbraak ook bestudeerd bij ratten met ex
perimentele artritis. Het dier experiment bood ook de moge
lijkheid tot een verdere analyse van het mechanisme van af
braak van erytrocyten bij ontstekingsprocessen (hoofdstuk III). 

In het tweede deel van dit onderzoek, dat de aanmaak van 
erytrocyten betrof, werd vooral aandacht besteed aan de re
gulatie van de erytropoese en in het bijzonder aan de betekenis 
van het erytropoetine bij anemie ten gevolge van ontstekings
processen. Onderzocht werd hoe bij patienten met anemie ten 
gevolge van reumatoïde artritis de erytropoetine spiegel is 
(hoofdstuk IV). 

Ook in dit deel van het onderzoek is gebruik gemaakt van rat
ten met experimentele artritis. Bij deze dieren is eveneens 
de invloed van het ontstekingsproces op de erytropoetine spie
gel nagegaan. Verder is onderzocht in hoeverre toediening van 
erytropoetine bij dieren met artritis invloed heeft op de aan
maak van erytrocyten. Het is denkbaar, dat het beenmerg bij 
ontstekingsprocessen minder gevoelig is voor erytropo<::tine. 
Ook is onderzocht of het plasma van ratten met experimentele 
artritis een remmende invloed heeft op de erytropoese bij nor
male dieren (hoofdstuk V). 

Tenslotte zijn enige experimenten verricht bij ratten over 
de behandeling van de anemie ten gevolge van een ontstekings
proces. Het effect van splenectomie op de hematocriet werd 
bij ratten met artritis bestudeerd. Verder werd nagegaan of 
toediening van plasma met een hoog erytropoetine gehalte een 
gunstige invloed had op de aanmaak van erytrocyten bij ratten 
met artritis. 
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H O O F D  S T U K  I I  

WAARNEMINGENOVER DE AFBRAAK VAN ERYTROCYTEN 
BIJ PATIENTEN MET ANEMIE TEN GEVOLGE VAN R EU
MATOÏDE ARTRITI S EN ONDERZOEK NAAR DE PLAATS 

VAN A FBRAAK VAN ERYTROCYTEN 

Bij een aantal patienten met anemie ten gevolge van ac tieve 
reumatoicle artritis werd met behulp van erytrocyten, die wa
ren gemerkt met radioactief chroom, nagegaan of een ver
sterkte afbraak van erytrocyten aangetoond kon worden. Bo
vendien werd bij deze patienten onderzocht in welk orgaan of 
in welke organen de erytrocyten werden afgebroken. Het is 
mogelijk dat er in dit opzicht verschillen bestaan tussen pa
tienten en normale personen. 

De vraag deed zich voor of wellicht in het ontstoken gebied 
deze afbraak plaats vindt .  

Patienten 

In deze studie werden een twaalftal patienten betrokken na
melijk tien vrouwelijke en twee mannelijke, die allen leden 
aan ernstige reumatoicie artritis. 

De diagnose reumatoic:le artritis voldeed aan de criteria aan
gegeven door de American Rheumatism Association (1 95 8 ) .  
Tijdens het onderzoek en de periode die daaraan vooraf ging 
kregen de patienten geen therapie in de vorm van salicylaten 
,f bijnierschorssteroiden • 

. Methoden van onderzoek 

De conventionele hematologische gegevens werden verkregen 
met de in ons laboratorium toegepaste methoden van onderzoek. 
Een beschrijving hiervan is gegeven in het proefschrift van 
Rouing (1 960 ). De levensduur van de eigen erytrocyten van de 
patient werd bepaald na merking met Na2 Cr 51 04, terwijl de 
metingenbovende organen werden uitgevoerd volgens de door 
Jandl e . a. (1 955,  1 95 6 )  ontwikkelde methode . Vooreen uitvoe
rige beschrijving van deze technieken, zoals deze door -ons 
zijn toegepast zij verwezen naar Veeger c . s. {1 95 9) .  Voor de 
meting van de radioac tiviteit van de bloedmonsters werd ge
bruik gemaakt van een zogenaamde well- type scintillatieteller. 
De radioac tiviteit boven het hart, de lever, de milt en de lon
gen werd gemeten met een Philips scintillatieteller {type P. W. 
441 1 ), waarbij een collimator {Type P. W. 41 1 3 ) werd gebruikt .  

Bij een aantal patienten werd ook d e  radioactiviteit boven een 
ontstoken kniegewricht bepaald . 
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De boven het hart gemeten radioactiviteit is voor het grootste 
deel afkomstig van he t doorstromende bloed .  

De tellingen per minuut werden uitgedrukt als lever /hart quo
tient, milt/hart quotient, long/hart  quotient en na vermenig
vuldiging met 1 00 aangeduid als lever- , milt en long index. 

Deze indices geven een indruk van de gradient van de radio
activiteit tussen het orgaan en het circulerende bloed en zijn 
dus een maat voor de hoeveelheid radioactief chroom, die in 
het orgaan gestapeld wordt .  De indices van lever, milt en long 
werden zowel bepaald op de dag van toediening der gemerkte 
erytrocyten als op het tijdstip dat de apparent half survival time 
van de met Cr 51 gemerkte erytrocyten bereikt werd. Het ver
schil tussen deze twee waarden wordt de sequestratie index ge
noemd. Dit getal geeft semi-kwantitatief de accumulatie van het 
radioactieve chroom in de milt, lever en long aan. 

De boven he t kniegewricht en onderbeen vastgestelde metin
gen lagen in de regel slechts weinig boven het nuleffec t  van de 
apparatuur vau ongeveer 400 counts per minuut.  

Ter vergelijking werden ook bij een groep patienten, waarvan 
op grond van klinische en laboratorium gegevens mocht worden 
aangenomen, dat zij geen afwijkingen in de bloedafbraak of aan
maak hadden, op dezelfde wijze de halfwaarde tijd van de ery
trocyten en de boven vermelde indices bepaald . 

Resultaten 

De gegevens die bij de bestudeerde groep van patienten me t 
de conventionele laboratorium onderzoekingen werden verkre 
gen zijn verzameld in tabel II- 1 .  

De anemie bleek meestal normochroom te zijn. Slechts i 
enkele gevallen namelijk bij de patienten 6 ,  8, 1 0  en 1 1  wai:: 
deze licht hypochroom. Aan deze patienten werd parenteraal 
ijzer toegediend. Dit had geen effect op he t hemoglobinege
halte bij de patienten 8 en 1 1 .  Bij patient 6 steeg het hemoglo
binegehalte wel, doch bij deze was tegelijkertijd een verbete
ring van de artritis ingetreden. Ook bij patient 10 steeg het 
hemoglobinegehalte . Bij deze patient steeg he t hemoglobinege
halte van 9, 6 g% tot 1 1 ,  4 g% en de hematocriet van 30,  5% tot 
3 7%, zodat een complicerende ijzer deficientie moet worden 
aangenomen. 

Uit de gegevens bleek verder dat bij deze patienten geen aan
wijzigingen voor hemolyse werden gevonden met de klassieke 
methoden van onderzoek. Er was geen toename van het niet ge
conjugeerde bilirubine in het bloed. De uitscheiding van urobi
linogeen in de faeces viel binnen de normale grenzen. Het per
centage reticulocyten was normaal, evenals de osmotische re
sistentie . 

( 
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1.  VR 57 6 59 1: 128 --- NEG. 9 , 2  3 ,  1 32 0 , 7  30 103 29 63 150 158 AFW , AAN W .  0 , 40 - 0 , 25 43 --- 0 , 65 NEG. NORMALE BEVINDINGEN 

2. VR 51 3 46 NEG. NEG. NEG. 10 4 , 4  34 0 , 6  24 77 3 1  50 200 --- AANW. --- 0 , 42 - 0 , 32 72 --- 1 , 1  NEG, LEVENDIGE ERYTROPOESE , PLASMA CELLEN IETS VERMEERDERD. 

3 .  VR 67 14 138 1: 1024 ·-- NEG. 6 , 1  1 , 95 -- 1 , 2  31  --- -- 55 250 88 AFW . AFW , 0 ,  46 - 0, 25 60 --- 0 , 55 NEG. NORMALE BEVINDINGEN. 

4, ML 41 8 100 1: 512 1: 1280 NEG. 12 , 6  --- -- --- -- --- -- -- --- -- . AANW. --- --- -- --- --- --- NORMALE BEVINDINGEN. 

5. VR 43 13 68 1: 32 1: 640 NEG. 9 , 0  3 , 0  31 0 , 7  30 103 29 53 300 190 AAN W.  --- 0 , 46 - 0 , 34 103 --- 0 , 6  NEG, NORMALE BEVINDINGEN. 
10 , 1  4, 1 32 1 , 1  1: 1  76 31 49 350 

6. VR 46 21 24 1: 128 1: 320 NEG, 13 , 5  4 , 6  a9 0 , 5  28 85 33 48 300 --- AAN W .  . -- 0 , 46 - 0 , 34 42 --- 0 , 4  NEG. LEVENDIGE ERYTROPOESE, 

7.  VR 49 6 51 1: 4096 --- NEG. 10 , 0  3 , 7  35 1 , 2  27 92 29 97 250 --- AANW. - · .  0 , 46 - 0 , 30 83 --- 0 , 35 NEG. NORMALE BEVINDINGEN. 

8. VR 59 5 95 1: 1024 1: 5120 NEG, 8 , 8  3 , 2  28 1 , 5  28 88 31  55 250 170 AANW. -- . 0 , ,0 - 0 . 32 72 --- 0 , 3  NEG, PLASMA CELLEN VERMEERDERD. 

9. ML 54 * 110 1: 1024 --- NEG. 9 , 7  3 , 3  32 1 , 9  29 97 30 98 250 · - ·  AAN W .  --- 0 , 42 - 0 , 30 77 --- 0 , 7  NEG. LEVENDIGE ERYTROPOESE.  

10 . VR 51 3 106 NEG, NEG, NEG. 1 1 , 4  3 , 6  37 1 , 0  32 102 30 58 350 --- AFW . AFW . 0 , 46 - 0 , 30 91 --- 0 , 3  NEG, MATIG ACTIEVE ERYTROPOESE , PLASMA CELLEN IETS VERMEERDERD. 

ll. VR 45 8 79 POS. --- NEG. 8 , 2  3 , 1  29 1 , 0  26 93 28 93 350 180 AAN W .  - - - 0 , 48 - 0 , 24 57 --- 0 , 4  NEG. PLASMA CELLEN IETS VERMEERDERD. 

12. VR 71 11 7] NEG. NEG. NEG, 9 , 6  2 , 8  30 1 , 4  34 107 32 110 250 150 AFW . AFW . 0 ,  50 - 0 , 30 55 --- 0 , 4  NEG. ACTIEVE ERYTROPOESE, 

TABEL Il, l. 

GEGEVENS VAN EEN AANTAL PATIENTEN MET ANEMIE TEN GEVOLGE VAN 'REUMATOÏDE ARTRITIS. 



FAT. MILT- HART INDEX SEQUES-
T i TRATIE 

NO. AANV. w . 1 w .T. 1 INDEX. 

1. 21 85 - 155 70 
2. 28 55 - 69 14 
3 .  26 114 - 154 40 
4. 27 58 - 120 62 
5. 26 134 - 195 61 
6.  25 114 - 230 116 
7 . 24, 5 81 - 154 73 
8 .  24, 5 48 - 57 9 
9 . 27 67 - 129 68 

10. 22 88 - 115 27 
ll. 27 95 - 164 6& 
12. 26 95 - 176 81 

TABEL II 2 

LEVER- HART INDEX SEQUES-

AANV • W .  1 W .  T. i 
TRATIE 
INDEX. 

80 - 90 10 
69 - 83 14 
74 - 84 10 
94 - 105 11 
82 - 96 14 
75 - 100 25 
67 - 78 11 
67 - 85 18 
68 - 78 10 
90 - 106 16 
85 - 99 14 
58 - 90 32 

L ONGEN- HART INDEX 

AANV . w ,  I w .T. ½ 

53 - 42 
73 - 58 
69 - 86 
84 - 99 
69 - 72 
65 - 76 
52 - 42 
69 - 79 
60 - 64 
90 - 110 

---
---

SEQUES-
TRATIE 
INDEX, 

- 11 
-15 

17 
15 

3 
11 

- l(l  

10 
4 

20 --
--

1 ..... 
co 
1 
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De resultaten van he t onderzoek be treffende de overlevings
duur van de Cr 51 gemerkte erytrocyten en van de bepaling 
van de sectuestratie indices bij de patienten met reumatoiäe 
artritis zijn gegeven in tabel ll-2 en de ove reenkomstige ge
gegevens van de controle groep in tabel ll- 3 , 

TABEL U , 3  

MIL T-SEQUES- LEVER-SEQUES-
GESLACHT T i TRA TIE-INDEX TRA TIE-INDEX 

ML. 29 -- --
ML. 33 6 --
ML. 30 -- --
ML. 32 -- --
ML. 35 -- --
ML. 35 -- --
ML. 34 -- --
ML. 32 -- --
ML. 28 58 17 
ML. 29 36 29 
ML. 31 75 15 
ML. 31 15 14 
ML. 30 2 6 
ML. 30 20 20 
ML. 32 -- --

De apparent half survival time, kortweg verder aangeduid 
als halfwaarde tijd, van de me t Cr 51 gemerkte erytrocyten 
varieerde bij de patienten me t reumatoiäe artritis van 21 tot 
28 dagen. 

Het gemiddelde bedroeg 24, 5 dag. Bij de controle groep was 
de halfwaarde tijd gemiddeld 3 1 ,  5 dag me t als grenzen 28 tot 
35 dagen. He t verschil tussen beide groepen is significant. 

Ter illustratie worden van de patienten 1 ,  6, 7 en van een 
normaal persoon de grafieken volledig wee rgegeven. 

De sequestratie index van de milt bij de patienten me t reuma
toi"de artritis varieerde van + 1 4  tot + 1 1 6, die van de lever 
van + 1 0  tot + 32 en die van de long - 1 5  tot + 20. 

De metingen boven de ontstoken kniegewrichten gaven geen 
aantoonbare stijging in ve rgelijking me t die boven he t onder
been. De uitslagen lagen in beide gevallen slechts weinig bo
ven het onderbeen. De uitslagen lagen in beide gevallen slechts 
weinig boven het nuleffect  van het  apparatuur (zie tabel ll- 4 ). 
Bij de groep normale personen varieerde de sequestratie index 
in de milt van 2 tot 75,  en die van de lever 6 tot 29. 

Bespreking 

De gegevens me t he t radioac tief chroom verkregen, wijzen 



Patient IV 

linker linker 
onderbeen knie 

le dag 712 768 
2e " 738 742 
3e " 639 709 
4e " 705 723 
5e " 
6e " 646 619 
"Ie " 544 575 
Be " 525 528 
9e " 405 393 

lOe " 366 382 
lle " 376 404 
12e H 

13e " 
14e " 419 424 
15e " 371 382 
16e " 396 419 
17e " 357 370 
18e " 343 349 
19e " 
20e " 261 267 
21e " 385 355 
22e " 342 381 
23e " 452 441 
24e " 490 405 
25e " 406 406 
26e " 
27e H 412 403 
28e " 385 418 
29e " 400 409 
30e " 667 675 
31e " 
32e " 

TABEL II , 4  

Radioactiviteit boven een ontstoken kniegewricht en het onderbeen in counts per min. 
(niet gecorrigeerd op 0-effect) bij zes patienten met reumatofde artritis . 

Patient V Patient Vill Patient IX Patient XI 

rechter rechter rechter linker linker rechter linker linker 
onderbeen knie onderbeen knie onderbeen knie onderbeen knie 

595 612 651 664 657 693 619 633 
639 622 744 754 592 651 607 568 
609 584 623 627 575 633 655 618 
640 634 660 661 596 604 
604 595 613 654 546 527 622 590 

667 653 619 691 
775 736 679 623 
544 573 606 624 614 583 643 605 
687 655 711 689 522 535 695 624 
656 605 658 673 474 513 535 542 
633 606 652 652 518 510 

471 463 509 501 
496 481 485 493 

615 631 610 661 471 446 
549 576 576 596 483 503 
479 449 482 514 474 506 

415 406 472 474 
449 479 500 543 544 559 
500 530 522 509 398 424 503 479 

485 504 508 565 
436 458 493 506 461 492 
476 498 476 533 496 542 

448 470 514 552 
528 536 588 575 419 437 564 603 

574 579 
524 510 601 572 451 487 560 549 

454 496 536 525 
509 525 524 534 

430 464 723 701 
445 427 459 463 454 477 

429 470 

Patient XII 

Rechter Rechter 
onderbeen knie 

735 730 
654 631 
506 572 
524 529 
526 509 
506 503 

515 503 
507 
490 482 
534 545 
517 517 
531 531 

506 528 
579 585 
637 648 
605 606 
626 568 
566 545 

749 725 
743 724 
709 714 
635 660 
633 626 
641 608 

569 551 
534 539 
542 528 
522 527 

1 

t,:) 
.... 
1 
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op een matige verkorting van de levensduur van de erytrocy
ten bij patienten met anemie ten gevolge van ac tieve reumato
ide artritis. 

Weinstein (1 959)  die me t dezelfde methodiek een onderzoek 
verrichtte over de afbraak van erytrocyten bij 13 patienten met 
reumatoïde artritis, vond een gemiddelde halfwaarde tijd voor 
erytrocyten van 28 dagen me t als grenzen 1 9  tot 35  dagen. 
Acht patienten hadden een halfwaarde tijd van 2 8 dagen of kor
ter. Bij een groep normale personen vond Weinstein een half
waarde tijd van 28 tot 35 dagen. 

De groep patienten van deze onderzoeker was echter anders 
samengesteld dan onze groep. Er kwamen geen vrouwelijke 
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patienten in voor, terwijl tien van de twaalf door ons onder
zochte patienten vrouwen waren. Verder was de anemie in on
ze groep ernstiger. Het hemoglobine gehalte was namelijk ge
middeld 1 0  go/o, van de groep van Weinstein bedroe g dit gemid
deld 1 2, 2 go/o. Ondanks deze verschillen vond ook Weinstein de 
levensduur van de erytrocyten matig verkort. 

Lewis en Porter (1 960) kwamen echte r in een soortgelijk 
onderzoek tot een andere conclusie. Zij waren van oordeel, 
dat er bij patienten met reumatoièle artritis geen verkorte 
levensduur van de erytrocyten bestond. Deze onderzoekers 
bestudeerden een groep van 50 patienten bestaande uit 32 vrou
wen en 1 8  mannen. 
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He t gemiddelde hemoglobinegehalte bedroeg 11  g% met als 
grenzen 8, 1 tot 1 6  go/o. De halfwaarde tijd van de erytrocyten 
bij deze groep patienten was 28 dagen met als grenzen 1 9  tot 35 
dagen. Als normale overlevingsduur van erytrocyten geven 
Lewis en Porter de grenzen 25 tot 3 5  dagen aan. Zij geven in 
hun publikatie echter geen individuele of gemiddelde waarden 
voor hun normale contróle groep, zodat he t niet mogelijk is te 
berekenen of ondanks de overlapping, de groep patienten als 
geheel verschilt van de normale groep. Voorts  blijkt bij na
dere b e studering van de gegevens van deze onderzoekers, dat 
een aantal van hun patienten tijdens het onderzoek niet meer 
in een ac tief stadium van de ziekte verkeerde. Verder werden 
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s ommige patienten roet bijnierschorssteroiden behandeld, 
waarvan bekend is, dat deze een remmende werking hebben 
op hemolytische processen. Op grond van bovenvermelde over
wegingen lijkt ons de conclusie van Lewis en Porter aanvecht
baar. 

We menen te kunnen zeggen, dat de roet het radioac tief chroom 
verkregen gegevens een bevestiging zijn van de in Hoofdstuk I 
vermelde onderzoekingen, die met de A shby techniek werden 
verricht en waaruit bleek, dat bij patienten met anemie ten 
gevolge van reuroatoii:ie artritis de levensduur van de erytro
cyten vaak verkort is. 
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De methode, door J andl c. s. aangegeven voor meting van de 
radioactiviteit van het lichaamsoppervlak, geeft slechts een 
vrij grove ' indruk over de betekenis, die verschillende orga
nen bij de afbraak van erytrocyten hebben (Veeger c. s. ). De 
curven van de gemeten radioactiviteit tonen van dag tot dag 
grote schommelingen, terwijl met een aantal factoren, die 
deze metingen kunnen beihvloeden, rekening moet worden ge
houden. Hiervan moeten genoemd worden strooistraling afkom
stig van andere organen, de moeilijke localisatie van de milt 
en de variabele afstand van de organen tot het lichaamsopper
vlak. Ook de grootte van het orgaan, waarover de radioacti
viteit afkomstig van de afbraak van de rode cellen verdeeld 
wordt, heeft invloed op de hoeveelheid radioactiviteit, die aan 
he t lichaamsoppervlak gemeten wordt .  De getallen verkregen 
bij de bepaling van de sequestratie index bij personen met een 
normale overlevingsduur van de erytrocyten mogen niet zonder 
meer vergeleken worden met de gegevens, die men bij patien
tenmet een versnelde bloedafbraak vindt, omdat de snelheid, 
waarmee het opgeslagen chroom afkomstig van de afgebroken 
erytrocyten uit de organen verdwijnt, een onbekende factor is. 
Er zijn dus vele redenen om bij de interpretatie van de verkre
gen gegevens met grote voorzichtigheid te werk te gaan. 

Toch menen wij uit onze gegevens te mogen concluderen dat 
bij de meeste van onze patienten een duidelijke stijging van de 
milt/hart index optreedt. Ook in de lever /hart index treedt een 
lichte stijging op, hoewel in geringere mate als bij de milt/ 
hart index. Boven de long trad geen constante stijging van de 
relatieve radioactiviteit op. 

De gegevens die op deze wijze zijn verkregen, wijzen er op 
dat bij patienten met anemie ten gevolge van reumatoi"de ar
tritis evenals bij normale personen de afbraak van erytrocy
ten voor een belangrijk deel in de milt plaats vindt. De con
stante stijging van de lever/hart index bij beide groepen doet 
vermoeden, dat ook de lever in dezen van betekenis is. Trans 
port van radioactief chroom afkomstig van afgebroken erytro
cyten vanuit de milt naar de lever kan echter niet worden uit
gesloten. 

De metingen boven de aangetaste gewrichten leverden geen 
aanwijzingen op voor een afbraak van erytrocyten in het ont
stoken weefsel. De verschillen tussen de gemeten radioacti
viteit van een ontstoken kniegewricht en het onderbeen waren 
zeer gering en niet constant. 

Samenvatting en conclusie 

Bij de onderzochte groep van twaalf patienten met anemie 
ten gevolge van actieve reumatofde artritis werd met behulp 
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van me t radioactief chroom gemerkte erytrocyten een geringe 
verkorting van de levensduur van de erytrocyten gevonden. 

De erytrocyten worden afgebroken in de milt en vermoede
lijk ook in de lever. 

In geen enkel geval werd een duidelijke toename van de ra
dioactiviteit boven de ontstoken kniegewrichten waargenomen. 
Hier kan geen afbraak van erytrocyten worden aangetoond. 

De verkregen gegevens wijzen er op dat de licht versnelde 
afbraak van erytrocyten bij patienten mee anemie ten gevolge 
van reumatoi"de artritis plaats vindt in dezelfde organen als bij 
normale personen. 
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H O O F D S T U K  I I I  

AFBRAAK VAN ERYTROCYTEN BIJ RATTEN MET EXPE

RIMENTELE ARTRITIS 

In het vorige hoofdstuk zijn onderzoekingen naar de plaats 
van afbraak van erytrocyten bij patienten met anemie ten gevol
ge van reumatoié:le artritis beschreven. De interpreta�ie van 
de verkregen gegevens wordt bemoeilijkt door een aantal fac
toren, zoals vermeld is op pagina 26 . Daarom werd besloten de 
levensduur en de plaats van afbraak van de erytrocyten te be
studeren bij ratten me t artritis, die volgens een door Selye 
(1 949) aangegeven methode werd opgewekt door intra-articulai
re injectie van formaline. Dit experiment bood het voordeel van 
de mogelijkheid de radioactiviteit van gehomogeniseerde or
ganen te meten, hetgeen een nauwkeuriger methode is dan de 
metingen aan het lichaamsoppervlak boven de organen. 

De resultaten van deze proef gaven uitkomsten, die overeen
kwamen met die van de studie verricht bij patienten met reu
matoié:le artritis. Ook bij ratten met artritis bleek de levens
duur van de erytrocyten verkort, terwijl de afbraak voorname
lijk plaats vond in de milt. 

Het dierexperiment bood bovendien de mogelijkheid de bete
kenis van de milt bij de hemolyse bij ontstekingsprocessen na
der te analyseren. In dit hoofdstuk zullen dus, in aansluiting 
aan hel verslag van het eerste deel van het onderzoek, de re
sultaten worden medegedeeld van een studie over de vraag of 
de versnelde afbraak van de erytrocyten bij dieren met artritis 
primair berust op een beschadiging van de erytrocyt of op een 
hyperfunctie van de milt onder invloed van het ontstekingspro
ces. 

Uit de gegevens die verkregen werden blijkt dat ten gevolge 
van ontstekingsprocessen een beschadiging van de erytrocyten 
optreedt .  

I n  de proeven, beschreven i n  dit hoofdstuk, i s  verder nagegaan 
of deze beschadiging ook leid t tot een versnelde afbraak van 
erytrocyten bij rattenme t  artritis als tevoren splenectomie ie  
verricht. 

Ook zal verslag worden gegeven van een aantal experimenten 
verricht met het oog op de vraag waar de beschadiging van de 
circulerende erytrocyten bij ratten met artritis plaats vindt .  

Eerste proef. 

In deze proef werd de snelheid van afbraak van erytrocyten be
studeerd bij ratten met artritis en bij normale ratten. 
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Verder werd bij beide groepen ratten nagegaan in  welk orgaan 
of in welke organen deze afbraak plaats vond . 

Uitvoering eerste proef. 

Als proefdieren werden twee groepen mannelijke ratten met 
een gewicht van ongeveer 200 gram gebruikt. De proefopstel
ling is schematisch weergegeven in fig. !Il, 1 .  
Beide groepen werden via de staartvene ingespoten met 0, 5 ml 
van een suspensie normale ratten erytrocyten, die met Cr 51 
waren gemerkt. Twee dagen na deze injec tie werd bij alle dieren 
met behulp vanhartpunctie ongeveer 0, 75 ml bloed afgenomen. 
Di.t bloedmonster diende voor de bepaling van de 100 % waar
de. Het bloed werd pas 48 uur na de injectie van de met Cr 51 
gemerkte erytrocyten afgenomen omdat, althans bij de mens, 
inde eerste periode na injec tie van met Cr 51 gemer-kte erytro
cyten deze versneld uit de circulatie verdwijnen. Bij één van 
de twee groepen ratten werd daarna artritis opgewekt in de 
enkel gewrichten van beide achterpoten met behulp van 0, 1 ml 
vaneen 2% formaline oplossing. De ontsteking werd onderhou
den door de injec tie na een week te herhalen. 

Veertien dagen later werd bij beide groepen ratten opnieuw 
hartpunctie verricht om te bepalen hoeveel van de met radio
actief chroom gemerkte erytrocyten nog in de circulatie aan
wezig waren. Uit het verschil in)loeveelheid radioac tiviteit 
tussen het eerste en tweede bloedmonster kan men het percen
tage nog in de circulatie aanwezige met Cr 51 gemerkte ery
trocyten berekenen, als we daarbij mogen aannemen, dat de 
"red cell mass "  voor beide groepen ratten gedurende deze veer
tien dagen gelijk gebleven is . 

Het is  echter aannemelijk dat ten gevolge van het ontstekings
proces een verandering in de red cell mass optreedt. Ter be
paling van de red cell mass werd daarom vóór de tweede hart
punctie in de staartvene 0, 5 ml van een suspensie van met Fe 59 
gemerkte erytrocyten ingespoten. Men kan van het bloed, ver
kregen bij de tweede hartpunc tie, uit de verdunning van he t in
gespoten radioactief ijzer en de hematocrie t die eveneens uit 
dit bloedmonster bepaald wordt, de red cell mass berekenen en 
uitdrukken als milliliters per 100 gram lichaamsgewicht . De 
aldus verkregen gemiddelde waarde van de red cell mass per 
100 gram lich. gewicht bij de groep ratten zonder artritis aan 
het einde van de proef werd ook benut voor de berekening van 
de red cell mass bij het begin van de proef voor beide groepen 
ratten, waarbij uitgegaan werd van het oorspronkelijke gewicht 
van de ratten. 

Met behulp van deze berekende red cell mass en de hoeveel
heid radioactief chroom die in het eerste bloedmonster bepaald 
was, ende gemiddelde hematocriet, die van de groep ratten zon-
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der artritis aan he t eind van de proef bepaald werd, kan men 
nu ook de totale hoeveelheid radioac tief chroom die op het tijd
s tip van he t afnemen van dit bloedmonster in de circulatie was 
berekene n. Het pe rcentage met Cr 51 gemerkte erytrocyten dat 
bij de ratten me t artritis, en bij de normale ratten na 1 4  da
gen nog in de circulatie aanwezig is, kan men vervolgens me t 
de volgende formule berekenen: 

X 

Percentage gemerkte cellen = 

Aantal cr51 c. p. m. /ml. bloed (na 14 dgn.)  

Aantal cr51 c. p. m. /ml. bloed (begin) 

100 
-------- x red cell mass (na 14 dgn . )  
hematocriet (na 14 dgn. ) 
------------------ X 100 

100 
------- x red cell mass (begin) 
hematocriet (begin) 

Ter bepaling van de plaats van afbraak van e rytrocyten werden 
beide groepen ratten direct na de tweede hartpunc tie gedood . 
De milt, rie lever, de nieren, de longen en de beide achterpo
ten werden verwijderd en bij de ratten me t artritis  tevens een 
voorpoot .  Deze organen werden in glazen potjes bewaard en ge
homogeniseerd door toevoeging van geconcentreerd zwavelzuur. 
De hoeveelheid radioactief ij zer en chroom in de organen werd 
bepaald door me ting me t een scintillatie telle r met een vlak 
kristal me t behulp van een puls hoogte analysator . Aangezien 
de me t Fe 59 gemerkte erytrocyten vlak voor de dood zijn in
gespoten, mogen wij he t radioactief ijzer in de organen als 
maatstaf nemen voor de hoeveelheid bloed, die op dat tijdstip 
in he t orgaan aanwezig is . Als de aanwezigheid van radioactief 
chroom in een orgaan kan worden toegeschreven aan de aan
wezigheid van bloed alleen, z al in dat orgaan eenzelfde verhou
ding tussen he t aantal c . p . m. C r 51 en he t aantal c . p. m. Fe 59 
als in het perifere bloed worden gevonden. Wanneer echter een 
overmaat chroom ten opzichte van he t radioac tief ijzer in de 
organen wordt gevonden, is dit chroom afkomstig van afgebro
ken erytrocyten. Uit de overmaat radioac tief chroom in de or
ganen kan op deze wijze  worden afgeleid, waar de gemerkte 
erytrocyten zij n te gronde gegaan, hoewel natuurlijk rekening 
moe t worden gehouden me t transport van he t chroom uit het 
orgaan of de organen, waarin de erytrocyten te gronde zijn ge 
gaan. 

De voor deze proef benodigde met Cr 5l gemerkte e rytrocyter 
werden op de volgende wij ze verkregen, Bij een aantal normale 
volwassen ratten werd me t behulp van een me t heparine bevoch-
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ti gde sp uit ha rtp unc tie ve rricht . Op deze wi jze we rd ongevee r 
30 ml bloed ve rza me ld .  Na a fpipe tte re n  va n ee n dee l va n he t 
p la sma we rd 100 µ C  radi oactie f nat ri umch romaat t oe gevoe gd .  
Na 60 mi n. i nc ubatie we rd de e ryt roc yte n suspe nsie vie rmaa l 
gewa sse n me t fysi ologi sche z out op lossi ng o m  he t ch room, dat 

zich niet  aa n de e ryt roc yte n had ge bonde n, te ve rwi jde re n. 
De me t Fe 59 ge me rkte e ryt roc yte n, die v oor de bepa li ng va n 

de red cel l ma ss we rde n ge bruikt, we rde n ve rk re ge n  d oor vie r 
v olwa sse n ratte n ged ure nde d rie achte ree nv olge nde da ge n  i n
t rape ri t one aa l i n  te sp ui te n me t he t radi oac tieve i sot oop Fe 59 i n  
de v orm va n fe rricit raat . 
Va nhe t radi oac tieve i jze rwe rd ee n dee l geï nc orp oree rd i n  he t 
he moglobi ne va n jonge e ryt roc yte n. Na ee n week we rd d oor mid
de l va n ha rtp unc tie me t ee n me t hepa ri ne bev ochti gde sp uit va n 
deze die re n  bloed ve rza me ld. Dit bloed bevatte nu me t Fe 59 

ge me rkte e ryt roc yte n. 
De me ti ng va n de radioactiviteit va n de bloed monste rs ve rk re 

ge n aa n he t be gi n va n de p roe f  we rd ve rricht na de beei ndi gi ng 
va n het expe ri me nt . Z od oe nde wa s gee n  c orrectie v oor he t ve r
va l va n de radi oac tiviteit nodi g. De he matoc rie t we rd bepaa ld 
v olge ns de mic rotech niek e n  me t de speciaa l daa rv oo r  be s te m
de Hawk sle y ce nt ri fuge .  

Resultaten . 

Bi j ratte n me t a rt riti s we rd i n  deze p roe f  ee n he mat oc riet  
va n 26 - 40%, ge midde ld 3 3% gev onden . Bij de c ont ro le groep 
wa s dit 4 4  - 48%, ge midde ld 4 5, 5% . De red ce ll ma ss va ri
ee rde bi j de ratte n me t a rt riti s va n 2,  08 tot  4,  46 ml, ge mid
de ld 3, 4 5  ml e n  bi j de norma le groep 3, 71 t ot 4,  91 ml, ge mid
de ld 4, 38 ml. A ls de red ce ll ma ss we rd uit ged rukt i n  ml. pe r 
100 gra m lichaa msgewicht we rd bi j de ratte n me t a rt riti s ee n 
red cell ma ss va n ge midde ld 1 ,  86 ml (1 ,  6 4  - 2, 0 3 )  e n  bi j de 
co nt rO le die re n  2, 1 7 ml (1 ,  76 - 2, 51 ) pe r 100 gra m gev onde n. 
De uitk omste n va n he matoc riet, red ce ll ma ss e n  lichaa msge 
wicht va n de a fz onde rli jke die re n  zi jn wee rge geve n i n  ta be l  
111, 1 .  

He t pe rce nta ge i n  he t bloed aa nwezi ge me t radioac tie f ch room 
ge me rkte rode bl oed lichaa mp je s va riee rt na vee rtie n da ge n  bi j 

de c ont rO le groep va n 19 - 4 4%, ge midde ld 32% e n  bi j de rat
te n me t a rt riti sva n0 - 20%, ge midde ld 10% . De ge geve ns va n 
de i ndivid ue le die re n  zi jn wee rge geve n i n  ta be l  III, 2 .  

De re sultate n va n de me ti nge n va n de radioactiviteit in de 
orga ne n zi jn wee rge geve n i n  ta be llll, 3 a, b. He t bli jkt dat ee n 
be la ngri jke ove rmaat aa n radi oactie f ch room a llee n wo rdt ge 

v onde n i n  de mi lt e n  i n  de leve r. I n  de mi lt bi j de die re n  me t 
a rt riti s va riee rt de ove rmaat C r51 uit ged rukt i n  c .  p .  m. va n 
4 3  t ot 2 4 5, ge midde ld 149, 5 .  Bi j de c ont r6 le groep va n 76 t ot 



TABEL W , 1. 

NORMALE RATTEN. 

z LICHAAMS- HEMO- RED CELL z 

i 
GEWICHT. TOCRIET MASS RED CELL MASS !:! IN ml/100 GRAM l:!l 

A BEGIN EINDE .IN %. IN ml • LICHAAMSGEWICHT. A 

1. 187 188 48 4, 72 2 , 51 1. 
2. 199 194 47 4, 58 2 ,36 2. 
3. 205 217 46 4, 57 2, 11 3. 
4. 187 200 45 4 , 34 2, 17 4. 
5. 194 213 45 4 , 91 2 ,31 5.  
6. 197 213 45 4 , 37 2, 05 6. 
7. 204 211 44 3 , 71 1 , 76 7. 
8. 184 190 44 4 , 19 2 , 21 8. 
9. 189 199 46 , 5  4 , 02 2 , 02 

GE• 
MID-
DELD: 194 203 45,5  4 ,38 2 , 17 

Daling 
in % 

LICHAAMS-
GEWICHT. 

BEGIN EINDE 

183 180 
229 198 
177 164 
187 185 
184 178 
196 194 
200 203 
209 197 

198 186 

RATTEN MET ARTRITIS. 

HEMO- RED CELL 
TOCRIET MASS RED CELL MASS 

IN ml/100 GRAM 
IN %. IN ml. LICHAAMSGEWICHT. 

35 4 , 00 2, 22 
34 3 , 77 1 , 95 
26 2 , 08 1 , 27 
29 2 ,64 1 ,48 
29 2, 74 1 , 54 
38 3 , 73 1 , 92  
40 4,46 2, 19 
32 4 , 21 2 , 13 

33 3 ,45 1 , 86 

27 , 5"/o 21 , 'Z'/o  14, 30/o 

1 � � 
1 



NORMALE RATTEN. 

BEREKE�E HOEVEEL- BEPAALDE HOEVEEL-
HEID Cr c .p .m.  HEID Cr51 c .p. m. 
AANWEZIG ml DE AANWEZIG IN DE 
CIRCULATIE BU CIRCULATIE AAN 
HET BEGIN VAN DE HET EIND VAN 
PROEF. DE PROEF. 

1. 6780 2428 

2. 6550 1842 
3. 7510 2901 
4. 7900 2392 
5. 7830 2040 
6. 8150 1748 
7, 7840 1509 
8. 7720 3171 
9, 7350 3224 

TABEL ill,2. 

PERCENTAGE 
GEMERKTE 
CELLEN 
AANWEZIG NA 
14 DAGEN. 

36 
28 
39 
30 
26 
21 
19 
41 
44 

GEMID-
DELD: 32 

1. 
2. 
3. 
4. 
5, 
6. 
7. 
8.  

RATTEN MET ARTRITIS. 

BEREKE�E HOEVEEL- BEPAA�J HOEVEEL-
HEID Cr c .p. m. HEID Cr c. p. m. 
AANWEZIG IN DE AANWEZIG IN DE 
CIRCULATIE BU CIRCULATIE BU 
HET BEGIN VAN DE HET EINDE VAN DE 
PROEF. PROEF. 

6560 1325 
5570 554 
7180 560 
6920 0 
6020 283 
8520 513 
6790 1226 
9150 0 

PERCENTAGE 
GEMERKTE 
CELLEN 
AANWEZIG NA 
14 DAGEN. 

20 
10 
13 
0 
5 

11 
18 
0 

GEMID-
DEW: 10 

1 
c.) 
t1I 
1 



TABEL III , 3a . 

BLOED OVERMAAT cr5l in c . p. m. in: 
r 

N ORMALE cr5 1 in Fe59 in VOORPOOI' EN 
RATTEN . c.p.m. c.p.m. MILT LEVER NIEREN LONGEN ACHTERPOTEN. 

1 .  24'7 342 2'7 5 5'7 25 19 0 
2. 189 34'7 112 10 0 0 0 
3. 292 329 '76 0 0 0 0 
4. 248 350 18'7 0 1 25 0 
5. 28'7 309 263 86 23 11 14 
6. 180 34'7 222 121 40 32  23 
'l. 179 401 362 106 30 8 21 
8, 333 354 232 57 26 13 19 
9 . 373 390 224 224 4 0 17 

GEMIDDELD 217 42 15 12 10 

TABEL Ill , 3b, 

BLOED OVERMAAT Cr51 in c . p. m .  in: 

RATTEN MET cr5 1 in Fe59 in GEZONDE 
ARTRITIS. c.p.m. c .p.m. MILT LEVER NIEREN LONGEN ACHTENPOTEN VOORPOOT. 

1 .  116 29 5  19 5  44 7 1 10  0 
2. 5 304 110 31 5 4 4 0 
3. 12 422 245 117 13 4 8 2 
4. 13 370 43 21 10 1 5 3 
5.  3 35 6 100 22 13 3 5 2 
6. 93 343 203 29 36 6 12 12 
7 .  11  302 168 73 35 11 19 11 
8.  1 256 132 74 24 21 25 16 

GEMIDDELD 149 ,5 57 ,6 18 6 11 6 

1 
w 
O') 



362,  gemiddeld 2 1  7 .  De uitkomsten van de metingen in de le
ver varieerden voor de ratten me t artritis van 21 tot 1 1  7, ge
middeld 57, 6 en voor de normale ratten van 0 tot 1 21 ,  gemid
deld 42, Voor de ontstoken poten werden uitkomsten gevonden 
van 4 tot 25, gemiddeld 1 1  en voor de gezonde poten bij de 
ratten met artritis van O tot 1 6, gemiddeld 6 ,  

Discussie . 

Bij de ratten met artritis werd een daling van gemiddeld 
27, 5% van de hematocriet gevonden. Deze daling bleek signi
ficant P =0. 0 1 .  Ook de red cell mass is afgenomen, gemiddeld 
met 2 1 , 2%. Wanneer men de red cell mass per 1 00 gram li
chaamsgewicht neemt, blijkt dat de daling 1 4, 3% is. Hierbij 
lag de waarde voor P tussen 0, 1 en 0, 0 5 ,  Er is dus een zeke
re discongruentie tussen de gevonden daling van de hematocriet 
ende afname van de red cell mass per 1 00 gram lichaamsge
wicht. Vermoedelijk moet dit toegeschreven worden aan een 
veranderde verdeling van plasma en erytrocyten in de ver
schillende organen. Desondanks staat he t vast dat er bij de rat
ten met artritis een zekere graad van anemie bestaat. 

Uit de gegevens verkregendoor de bepaling van het percenta
ge met radioactief chroom gemerkte erytrocyten dat na veertien 
dagen nog aanwezig is, blijkt dat bij de ratten met artritis een 
versnelde afbraak van de erytrocyten bestaat. De gemerkte ery
trocyten waren afkomstig van normale ratten, zodat d!=! versnel
de afbraak van deze cellen niet kan worden toegeschreven aan 
een defect in de erytrocyten dat berust op een invloed van de 
ontsteking op de aanmaak, maar op een extracorpusculaire 
factor. De mogelijkheid, dat bij ratten met artritis opgewekt 
door injectie van formaline een direc te beschadiging van de 
erytrocyten door deze stof optreedt lijkt niet waarschijnlijk 
op grond van de publikatie van Orloff en Peskin, die therapeu
tische experimenten verrichtten over de werking van intrave
neus gei'njiceerde formaldehyde bij ammoniak intoxicatie. Een 
dosis van 200 rog/kg lichaamsgewicht dagelijks gedurende drie 
weken werd zonder belangrijke nevenverschijnselen verdragen 
door honden! 

De erytrocyten gaan bij ratte.n me t artritis niet te gronde in 
het ontstoken gebied, maar worden evenals bij normale ratten 
voornamelijk in de milt en waarschijnlijk ook in de lever af
gebroken. Deze gegevens komen dus overeen me t de waarne
mingen bij patienten met anemie ten gevolge van reumatoië:ie 
artritis vermeld in hoofdstuk II. 
Een transport van radioac tief chroom, afkomstig van gedes
trueerde rode cellen, van de milt naar de lever is niet geheel 
uit te sluiten. De gegevens echter verkregen bij patienten me t 
anemie tengevolge van reumatoië:ie artritis en normale personen 
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vermeld in hoofdstuk II wijzen er op dat de radioactiviteit van 
de lever gelijktijdig met die van de milt toe neemt en niet later, 
zoals men zou verwachten, wanneer de toename van de radio
activiteit boven de lever alleen berustte op transport van radio
actief chroom van afgebroken erytrocyten van de milt naar de 
lever. 

Tweede proef. 

Doelstelling: 
In de bespreking van de vorige proef werd reeds vermeld, dat 

de versnelde afbraak moet worden toegeschreven aan een in
vloed, die van buiten af op de erytrocyt inwerkt. Omdat geble
ken is dat bij ratten me t artritis de afbraak voornamelijk in 
de milt en de lever plaats vindt, leek he t mogelijk, dat deze 
hemolyse berust op een hyperfunktie van de milt en eventueel 
van de lever, mogelijk door een invloed van het ontstekings
proces op deze organen.  Daarnaast moest rekening worden ge
houden met een beschadiging van de erytrocyt na he t verlaten 
van het beenmerg. 

-

Aangezien we mogen aannemen dat aan de destructie een re
tentie van de erytrocyt in de milt en eventueel lever voorafgaat, 
leek het mogelijk dit nader te onderzoeken door gemerkte ery
trocyten van normale ratten en van ratten met artritis in te spui
ten bij normale ratten en ratten met artritis om na te gaan hoe
veel van de ingespoten erytrocyten zich na één uur in de milt, 
leveren nieren bevonden . Als hyperactiviteit van de milt c. q. 
de lever de primaire factor is, zou men een toegenomen per
centage van de gemerkte erytrocyten in deze organen verwach
ten bij de ratten met artritis onafhankelijk van de origine van de 
erytrocyten. Is echter een afwijking van de erytrocyt primair, 
dan zal bij de ratten ingespoten met erytrocyten afkomstig van 
ratten met artritis een verhoogde retentie in de milt c. q. de 
lever waargenomen moeten worden .  

Uitvoering. 

Door middel van hartpunctie bij normale ratten werd onge
veer 30 ml bloed verkregen. Dit me t heparine onstolbaar ge
maakte bloed werd gecentrifugeerd . Een deel van het boven
staande plasma werd afgezogen. Vervolgens werd 1 0 0  µ C  
Na2 Cr51 04 toegevoegd . Na incubatie gedurende één uur op 3 7°C 
werd viermaal gewassen met fysiologische zoutoplossing. 
Op dezelfde wijze werd ook een suspensie van erytrocyten af
komstig van ratten, d ie gedurende vier dagen artritis hadden, 
bereid. 

Eén uur na de toediening van de gemerkte erytrocyten werden 
de ratten gedood . De milt, de lever en de nieren werden ver-
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wijderd en bewaJrd in glazen potjes met geconcentreerd zwa
velzuur. Na homogenisatie werd de radioac tiviteit van de or
ganen gemeten met behulp van een scintillatie teller met vlak 
kristal . Op de zelfde wijze werd ook de radioac tiviteit van het 
toegediende bloed geme ten. He t aantal counts per minuut, dat 
per orgaan werd gevonden, werd uitgedrukt als percentage van 
de radioac tiviteit van he t toegediende bloed . 
De uitvoering van deze proef wordt  schematisch weergegeven 
in fig. III, 2.  

Resultaten . 

In 0, 5 ml van de suspensie van normale ratten erytrocyten 
werden 1 96 5 7  c .  p .  m. gemeten en in 0, 5 ml van de erytrocy
ten afkomstig van ratten met artritis 21 071 c .  p. m. 

De uitkomsten varieerden bij de normale ratten ingespoten 
met normale erytrocyten voor de lever van 954 - 1 6 98 c . p. m . ,  
gemiddeld 1 3 1 1  c.  p.  m. , voor de milt van 396  - 836 c .  p. m. , 
gemiddeld 525 c . p. m. en voorde nieren van 1 03 - 305 c . p. m. , 
gemiddeld 1 54 .  (zie tabel III , 4 ) .  

TABEL lli, 4. 

Groep 1. 
DE RADIOACTIVITEIT VAN ENKELE ORGANEN 
UITGEDRUKT IN c . p. m. 

Normale ratten, erytrocyten normale ratten 

DIEREN LEVER MILT NIEREN 

1 .  984 372 106 
2. 1698 58.-¼ 148 
3.  1224 632 179 
4.  1561 462 132 
5. 1466 836 138 
6. 1466 559 305 
7. 954 369 103 
8 .  1137 389 122 

GEMIDDELD: 
LEVER: 1311 (grenzen 954 - 1698) 
MILT: 525 (grenzen 369 - 836) 
NIEREN: 154 (grenzen 103 - 305) 

Bij de normale ratten inge spoten met erytrocyten afkomstig 
van ratten met artritis werden de volgende waarden gevonden : 
lever 891 - 1466  c . p. m . , gemiddeld 1212 c . p. m. ,  milt 645 -
1 1 50 c .  p. m . , gemiddeld 981 c .  p. m. , en nieren 96 - 1 76 
c .  p. m. , gemiddeld 1 44 c. p. m. (zie tabel III, 5 ) .  

De uitkomsten varieerden bij de ratten met artritis ingespo
ten me t normale erytrocyten voor de lever van 964 - 1 36 3  
c .  p.  m. , gemiddeld 1 1 52 c .  p. m. , voor de milt van 235 - 780 
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c .  p .  m . ,  gemiddeld 4 4 9  c .  p.  m . , en voor de nieren 96 - 1 5 3  
c .  p .  m . , gemiddeld 1 34 c .  p. m .  (zie tabel III, 6 ) .  

TABEL W , 5 .  

Groep 2. 
DE RADIOACTIVITEIT VAN ENKELE ORGANEN 
GEMETEN IN c . p. m. 

Normale ratten, erytrocyten ratten met aruitis. 

RATTEN LEVER MILT NIEREN 

1. 1403 1098 167 
2. 1423 994 176 
3. 1256 883 131 
4. 1224 984 112 
5. 1110 1137 163 
6. 891  645 96 
7.  917 954 138 
8. 1466 1150 167 

GEMIDDELD: 
LEVER: 1212 (grenzen 891 - 1466) 
MILT: 981 (grenzen 645 - 1150) 
NIEREN: 144 (grenzen 96 - 176) 

TABEL W, 6. 
Groep a. 

DE RADIOACTIVITEIT VAN ENKELE ORGANEN 
UITGEDRUKT IN c . p. m. 

Ratten met anritis, eryuocyten van normale ratten. 

DIEREN LEVER MILT NIEREN 

1. 1174 650 126 
2. 1005 503 149 
3. 1016 235 96 
4. 1363 353 141 
5. 1290 780 136 
6.  1344 362 149 
7. 1061 371 124 
8. 964 336 152 

GEMIDDELD: 
LEVER: 1152 (grenzen 964 - 1363) 
MILT: 449 (grenzen 235 - 780) 
NIEREN: 134 (grenzen 96 - 152) 

Bij de ratten met artritis ingespoten met erytrocyten afkom
stig van ratten met artritis werden de volgende waarden ver
kregen voor de lever van 71 5 - 1 363  c .  p. m . , gemiddeld 1 1 5 7  
c .  p .  m. , voor de milt van 526 - 883 c .  p .  m . , gemiddeld 6 9 6  
c . p. m .  e n  voor de nieren van 97 - 1 84 c . p. m. ,  gemiddeld 
1 42 c .  p. m. (zie tabel III , 7 ) .  
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TABEL lli  7 .. . 
Groep 4. 

DE RADIOACTIVITEIT VAN ENKELE ORGANEN 
UITGEDRUKT IN c . p. m. 

Ratten met artritis, erytrocyten van ratten met anritis. 

DIBREN LEVER MILT NIEREN 

1. 1110 668 97 
2. 1363 632 184 
3. 1073 688 161 
4. 1150 883 146 
5. 715 844 120 
6. 1307 526 151 
7. 1382 630 138 

GEMIDDELD: 
LEVER: 1157 (grenzen 715 - 1363) 
MILT: 696 (grenzen 526 - 883) 
NIBREN: 142 (grenzen 97 - 184) 

De uitkomsten van de metingen van de radioac tiviteit van de 
milt, worden in procenten van de ingespoten hoeveelheid ra
dioactiviteit weergegeven in een grafische voorstelling (zie 
figuur III, 3 en in tabel III, Ba . 

Bespreking. 

De gegevens verkregen bij deze proef wijzen er op, dat erytro
cyten afkomstig van ratten met artritis zowel bij normale ratten 
als bij ratten met artritis in sterkere mate in de milt worden 
vastgehouden dan erytrocyten afkomstig van normale ratten . .ue 

verschillen tussenbeide erytrocyten suspensies zijn significant 
zowel bij de normale ratten als bij de ratten met artritis .  

Als men d e  normale ratten e n  d e  ratten met artritis verge
lijkt wat betreft het percentage dat geretineerd wordt van nor
male erytrocyten en van erytrocyten afkomstig van ratten me t 
artritis, dan blijkt dat er geen sprake is van een versterkte re
tentie van ingespoten erytrocyten in de milt bij ratten me t ar
tritis, maar eerder van een verminderde.  

Ook wanneer de radioactiviteit in de milt vergeleken wordt me t 
die in de nier, die voor zover bekend geen rol speelt bij de 
afbraak van erytrocyten, blijkt de milt relatief meer gemerkte 
erytrocyten te bevatten na inspuiting van erytrocyten afkomstig 
van ratten me t artritis dan na inspuiting van normale ratten 
erytrocyten. Als men de milt - nier verhouding van de normale 
ratten en de ratten me t artritis vergelijkt, vindt men geen ver
schil tussen beide groepen die normale erytrocyten ingespoten 
kregen, doch wel bij beide groepen, waaraan erytrocyten, af
komstig van ratten met artritis, zijn  toegediend (tabel lil, 8 ) .  
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Fig. lli,3.  

In de milt aanwezige hoeveelheid cr51 erytrocyten als percentage van de Ingespoten hoeveelheid. 
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TABEL lll , 8a . 

IN DE MILT AANWEZIG!,. tiOEVEELHEID cr51 ERYTROCYTEN ALS PERCENTAGE VAN DE INGESPO
TEN HOEVEELHEID. 

NORMALE RATTEN INGESPOTEN MET RATTEN MET ARTRITIS INGESPOTEN MET 

Aantal 
dieren 

N orma Ie erytrocyten Artritis erytrocyten Normale erytrocyten Amitls erytrocyten 

1.  1 , 88 3 , 06 1 , 2  2 , 5 

2. 1 , 89 4, 19 1 , 71 2, 99 
3. 1 , 98 4, 53 1 , 8  3 , 0  
4. 2, 35 4, 67 1 , 84 3 , 17 
5. 2,84 4 , 71 1 , 89 3 , 27 
6. 2,97 5 , 21 2, 56 4,01 
7.  3 ,22 5 , 4  3 ,31  4 , 19 
8. 4,25 5 , 46 3,97 

GEMIDDELD: 2, 69 4, 65 2 ,2( 3 , a  
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Tussen de lever - nier ve rhouding bij de vier groepen wordt 
geen duidelijk verschil gevonden (tabel III, 8 ) .  

GROEP 1 
Normale ratten 
en normale 
erytrocyten. 

GROEP 2. 
Normale ratten 
en erytrocyten 
van ratten met 
artritis. 

GROEP 3 ,  
Ratten me! 
aruitis en 
normale 
erytrocyten. 

GROEP 4. 
Ratten met 
aruitis en 
erytrocyten van 
ratten met 
artritis. 

TABEL III , 8 .  

MILT /NIER LEVER/NIER 
VERHOUDING . VERHOUDING. 

3 , 4  8 , 5  

6 , 8  8 , 4 

3 , 3  8 , 6  

4 , 9 8 , 1  

Erytrocyten afkomstig van ratten me t artritis blijken dus in 
versterkte mate te worden vastgehouden in de milt, doch nie t 
in de leve r .  Dit ge schiedt zowel bij normale ratten als bij rat
ten met artritis .  Dit wij st e r  op dat erytrocyten afkomstig van 
dieren me t artritis op de één of andere manier beschadigd zijn. 
In de vorige proef, vermeld in dit hoofds tuk, is gebleke n dat 
deze be schadiging optreedt na he t verlaten van he t beenmerg. 
He t is mogelijk dat deze plaats vindt in he t ontstoken gebied .  
Een primaire hyperfunc tie van de milt als oorzaak van de ver
sterkte afbraak bij dit onts tekingsproces is op grond van deze 
uitkomsten minder waarschijnlijk.  Het is  mogelijk, dat de 
vermoedelijk iets geringere re tentie van de ingespoten erytro
cyten in de milt bij ratten me t artritis een gevolg is van een 
reeds aanwezig zijn van beschadigde erytrocyten in dit orgaan. 

In eerste instantie lijken deze uitkomsten in tegenspraak te 
zij n me t de re sultaten verkregen bij de proeven me t gekruiste 
transfusie die door Freireich c . s .  (1 954) zijn verricht . Zij von
den met de Ashby techniek, dat de erytrocyten afkomstig van pa
tienten me t reumatoicle artritis een normale levensduur had
den, wanneer zij toegediend werden aan normale personen. 
Hieruit trokken deze onderzoekers de conclusie dat de circu-
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lerende erytrocyten bij deze aandoening nie t zodanig ve randerd 
waren, dat zij versneld werden afgebroken. Me t de A shby tech
niek kan men echter nie t een ie ts versnelde afbraak van de ge
transfundeerde erytrocyten gedurende de eerste 24 of 4 8  uur 
na het inbrengen van de erytrocyten aantonen, wanneer de over
gebleven rode cellen een normale levensduur hebben. He t is 
dus nie t uitgesloten dat een fractie van de erytrocyten bij de 
proeven met gekruiste transfusies van Freireich c. s .  geduren
de de eerste dagen wel versneld is afgebroken. 

Derde proef. 

Op grond van deze tegenspraak tussen de conclusie s van 
Freireich en de resultaten van de tweede proef uit dit hoofd
stuk is een onderzoek ve rricht naar de afbraak van me t radio
actief chroom gemerkte erytrocyten van ratten met artritis ge
durende de eerste 48 uur en de daarop volgende 6 dagen na de 
inspuiting van deze erytrocyten bij normale ratten. Als con
trOle experiment werd de afbraak van normale met radioactief 
chroom gemerkte ratten erytrocyten, inge spoten bij normale 
dieren, nagegaan. 

Uitvoering. 

Bij deze proef werden normale mannelijke witte ratten met een 
gewicht van 140 gram gebruikt.  Vijf ratten werden in de staart
vene inge spoten met 0, 5 ml van een suspensie van normale .r.ie ê 
radioactief chroom gemerkte erytrocyten. Aan zes  ratten werd 
0, 5 ml toegediend van een suspensie van op dezelfde wijze ge
merkte erytrocyten, die door hartpunc tie waren verkregen van 
ratten, die gedurende vier dagen artritis hadden. Tijdens de 
proef verbleven de ratten in stofwisselingskooien voor verza
meling van de geproduceerde urine . Na 4 8  uur werd bij beide 
groepen ratten hartpunctie verricht waarbij 0, 75 ml bloed 
werd afgenomen. Hiervan werd de radioac tiviteit bepaald . Zes 
dagen nadien werd de hartpunc tie herhaald . He t percentage 
overlevende erytrocyten werd berekend door he t aantal counts 
per minuut per ml van he t na 48 uur en he t na acht  dagen ver
kregen bloedmonste r te vermenigvuldigen me t he t bloedvolume, 
dat op 5% van he t lichaamsgewicht geschat werd . De verkre
gen ge tallen werden daarna vergeleken met de inge spoten hoe
veelheid radioactief chroom. 

De hoeveelheid door de nieren uitge scheiden Cr 51 werd be
paald door me ting van de radioac tiviteit van de hoeveelheid 
urine na 48 uur en de daarop volgende zes dagen. De uitkom
sten werden opgegeven als percentage van de inge spoten hoe 
veelheid radioactief chroom. 



TABEL lll ,9 .  

NORMALE RATTEN INGESPOTEN MET 
NORMAL E  ERYTROCYTEN. 

1 2 3 4 5 GEMID-
DELD: 

Percen- na 
tage 48 
circuleren- uur: 80 , 6  81, 1 82, 3 82, 5 81 , 2  81 , 5  
de gemerkte 
erytrocyten na 8 

dagen 59 , 8  50 , 6  52, 0 58 , 8  51 , 3  54, 6  

Percen· na 
tage 48 
van inge- uur: 5 , 5  5 , 3  6 , 0  5 , 1  6 , 7  5 , 7  
spoten 
radioacti-
viteit vol· 
uitge-
scheiden ffende 

in urine dagen 15 , 2  14, 9  13 , 6  12, 0 16 , 0  14, 4  

NORMAL E  RATTEN INGESPOTEN MET ERYTROCYTEN 
AFKOMSTIG VAN RATTEN MET ARTRITIS. 

6 7 8 9 10 11 GEMID· 
DELD: 

78 , 2  75, 6  75, 6  80 , 7  66 , 8  71 , 5  74, 7  

54, 3 52, 4  46, 2  59 , 9  43 , 8  42 , 6  50 , l  

6 , 3  6 , 5  7 , 3  5 , 6  7 , 2  5, 2 6 , 4  

13 , 3  15, 4 14 , 2  12, 5 14,4 13 , 7 13 , 9  

1 ..,., 
0, • 
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Resultaten. 

De r esultaten v erkr egen in <1 ez e  pr oef z ij n  uitgebr eid weer
gegev en in tabel III, 9. 

Bij de gr oep r atten, waar bij nor male ery tr ocy ten war en in
gespoten c irc uleer de na 48 uur en na ach t  dagen r espec tiev e
lijk gemiddeld 81 , 5 en 5 4, 6% v an de oor spr onk elijk e toege
diende h oev eelh eid r adioac tiv iteit, Bij de r atten, die ingespo
ten war en met ery tr ocy ten afk omstig v an r atten met artr itis, 
war en dez e perc entages 7 4, 7 r espec tiev elijk 50 , 1 o/o.  D e  uit
sch eiding v an r adioac tief chr oom, dat afk omstig is v an afge
br ok en ery tr ocy ten, bedr oeg in de eer ste 48 uur 5, 7% v an de 
toegediende h oev eelh eid bij diere n, ingespoten met nor male 
ery tr ocy ten en bedr oeg 6, 4% bij dier en met ery tr ocy ten af
k omstig v an r atten met ar tr itis. I n  de daar op v olgende z es dagen 
war en dez e perc entages r espec tiev elijk 1 4, 4 en 1 3 , 9o/o. 

Bespreking. 

Uit de v erkr egen gegev ens blijk t, dat in de eer ste 48 uur een 
gr oter deel v an de gemerk te ery tr ocy ten uit de c irc ulatie v er
dwijnt, als dez e ery tr ocy ten a fk omstig z ij n  va n r atten met ar
tr itis dan wanneer de ery tr ocy ten z ij n  v erkr egen v an nor male 

r atten. H e t  v er sch il was signific ant ( p  =0,0 1 ,  Wi lc ox on). Z es 
dagen later blijk t er nog steeds een gr oter deel v an de nor ma
le ery tr ocy ten te c irc uler en. Nader e besch ouwi ng ech ter toont 
aan dat v an de ery tr ocy ten, die na de eer ste 48 uur nog in de 
c irc ulatie aanwez ig war en, in beide gr oepen z es dagen nadien 
pr ak tisch een ev en gr oot deel v er dwenen is, nl. 3 3o/o v an de 
nor male ery tr ocy ten en 32, 9o/o v an de ery tr ocy ten afk omstig 

v anr atten metar tr itis. De metingen v an de r adioac tiv iteit v an 
de ur inepor ties v an beide gr oepen r atten tonen ger inge v er
sch illen aan, De betek enis h ierv an is moeilijk te beoor delen. 

De r esultatenv andez e  pr oef wijz en er op, dat alleen gedur en
de de eer ste 48 uur na tr ansfusie v an ery tr ocy ten afk omstig 
v an r atten met ar tr itis een v er snelde afbr aak v an ery tr ocy ten 
optr eedt. I n  de daar op v olgende per iode ov er lev en dez e ery
tr ocy ten nor maal. M en mag dus aa nn emen, da t ery tr ocy te n, 
die bij r atten met ar tr itis c irc uler en, een bescha dig ing onder
gaan. V er moedelijk betr eft dit ech ter een betr ekk el ijk k lein 
deel v an h et aantal ery tr ocy ten, want h et gr ootste deel v an de 
ery tr ocy ten h eeft een nor male lev ensduur wanneer z ij bij nor
male dier en wor den ingespoten. 

Z oals r eeds op pag. 4 5  wer d v er meld, is bij de pr oev en met 
gekr uiste tr ansfusie, z oals dez e door Fr eir eich c . s. z ij n  v er
r ich t, een v er snelde v er dwij ni ng v an de ery tr ocy ten met de 
A sh by tech niek ni et of z eer moeilijk aantoonb aar. H un c onc lu
sie, dat de ery tr ocy ten v an p atienten met r eumatoitl. e ar tr itis 
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na toediening aan gezonde personen een normale levensduur 
zouden hebben, is o . i. aanvechtbaar. 

Vierde proef. 

De gegevens verkregen in de vorige proeven WlJzen er op 
dat bij ratten met artritis erytrocyten in de circulatie bescha
digd worden. Deze beschadigde rode cellen worden in de milt 
vastgehouden en afgebroken. 

Wat is de betekenis van de milt bij de afbraak van de erytro
cyten? Bekend is dat bij verschillende hemolytische proces
sen de betekenis van de milt kan varieren. Bij de congenitale 
sferocytose is de overlevingsduur van de erytrocyten na spl�
nectomie normaal . Verblijf in de milt heeft een schadelijke in
vloed op de erytrocyten bij deze ziekte . Daartegenover staat 
de congenitale nie t- sferocytaire hemolytische anemie met een 
tekort aan he t glucose 6-fosfaat-dehydrogenase, waarbij de 
cellen abnormaal snel verouderen en voor een belangrijk deel 
in de milt te gronde gaan. Splenec tomie geeft echter bij deze 
ziekte geen verbe tering. In he t laatste geval is de milt te be
schouwen als de "begraafplaats" terwijl in he t eerste geval men 
de milt als het "slachthuis " kan zien. Men kan nu de vraag s tel
len of de beschadigde erytrocylen, die bij ratten met artritis 
circuleren, een normale levensduur hebben, als de milt  ver
wijderd is, of dat deze cellen ook in afwezigheid van de milt 
versneld worden afgebroken. Daartoe werden bij ratten, waar
bij de milt verwijderd was, normale erytrocyten en erytrocy
ten van ratten met artritis ingespoten en nagegaan welk per
centage van de ingespoten erytrocyten na twee dagen nog in de 
circulatie aanwezig was. 

Uitvoering. 

De uitvoering van deze proef was grotendeels gelijk aan die 
van de vorige proef be schreven in dit hoofdstuk. Bij deze proef 
is echter alleen he t percentage overlevende cellen bepaald 
twee dagen na de inspuiting van gemerkte normale ratten ery
trocyten en gemerkte erytrocyten verkregen van ratten me t ar
tritis .  Voorts werden tevoren zowel de donorratten als de milt
loze ratten intra- peritoneaal behandeld me t 3 mg neoarsfena
mine per dier ter bestrijding van Bartonella muris. He t is nl . 
bekend dat een aantal ratten na splenec tomie dood gaan door 
hemolytische anemie tengevolge van het manife st worden van 
een Bartonella infectie . Dit kan worden voorkomen door de be
handeling me t neoarsfenamine. 

Resultaten . 

De resultaten van deze proef die drie keer is verricht, zijn 
uitvoerig weergegeven in tabel III, 1 0 .  



TABEL 111 , 10. 

PERCENTAGE MET cr51 GEMERKTE ERYTROCYTEN NA TWEE DAGEN IN DE CIRCULATIE VAN MILTL OZE RATTEN INGESPOTEN . 

MET ERYTROCYTEN VAN NORMALE RATTEN MET ERYTROCYTEN VAN RATTEN MET ARTRITIS 

le proef 92, 2 86 , 1  
8 6 , 3  81 , 4  
92, 5 87 , 8  
88 , 6  87 , 3  

89 5 

GEMIDDELD: 89 , 7"/o 86 , 5%  

2e proef 100 , 7  96 , 0  
93, 5 87 , 7  

101 , 3  85 , 2  
92, l 8 7 , 4  
94, 7 104, 6 

GEMIDDEL D: 93 , c,>/,,  84, 8% 

3e proef 91 , 2  91, 8 
101 , 8  87 , 6  

96 , 8  82, 8 
96 , 8  90 , 0  
99 , 2  98 , 2  
96 , 0  
90 , 4  

GEMIDDELD: 96 , c,>/,,  90 , 2'/o 

1 
,l>
(0 
1 
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He t percentage gemerkte erytrocyten, dat na twee dagen bij 
de miltloze ratten nog in de circulatie was, bedroeg de eerste 
keer gemiddeld 86,  5% na inspuiting van rode cellen afkomstig 
van ratten met artritis en 89, 7% na inspuiting van normale ery
trocyten, de tweede keer 84, 8% resp. 93 ,  Oo/o en de derde keer 
90, 2% resp. 96, Oo/o. 

Bespreking. 

In deze proef werd een verschil gevonden tussen de afbraak 
van normale ratten erytrocyten en van erytrocyten afkomstig 
van ratten met artritis, wanneer deze cellen werden ingespo
ten bij miltloze ratten. (p = 0, 05, Wilcoxon). Deze gegevens 
wijzen erop dat de be schadigde erytrocyten, die circuleren bij 
ratten met artritis ook versneld worden afgebroken in afwezig
heid van de milt. 

Vijfde proef. 

In dit experiment werd de vorige proef herhaald met dit ver
schil dat nu met Fe 59 gemerkte erytrocyten gebruikt werden. 
Versnelde verdwijning van erytrocyten kan berusten op een ver
snelde veroudering, maar ook op een afbraak van cellen onaf
hankelij k van de leeftijd (random destruction). Voor be schou
wingen over deze verschillende mechanismen van hemolyse kan 
worden verwezen naar he t proefschrift van Mendes de Leon 
(1954 ), de monografie van Mollison (1956)  of he t artikel van 
Eadie (1959) .  Hoewel er zekere verschillen in de affiniteit van 
het radioactief chroom tot de verschillende groepen erytrocy
ten kunnen zijn, mag men wel zeggen, dat zowel jonge als ou
de erytrocyten hiermee worden gemerkt. 

Van de in deze proef gebruikte met Fe 59 gemerkte erytrocy
ten zij n alléén cellen van een bepaalde leeftijd gemerkt. We 
mogen dus verwachten dat alleen als de beschadiging van ery
trocyten bij ratten met artritis een "at random" proces is, een 
verschil tussen de eliminatie van de jonge met Fe 59 gemerkte 
erytrocyten van ratten me t artritis en die van normale ratten 
zal worden gevonden. 

Uitvoering vijfde proef. 

Me t Fe 59 gemerkte erytrocyten werden verkregen door nor
male mannelijke witte ratten in te spuiten met 1 ,  0 µC radio
ac tief ijzer, nadat deze dieren te voren anemisch waren ge
maakt door hartpunc tie. Tien dagen later werd bij enkele van 
deze ratten artritis opgewekt. Vier dagen nadien werd bloed 
afgenomen van deze ratten door hartpunctie. De bloedmonsters 
van de normale ratten werden gemengd, evenals die van de 
ratten met artritis. Bij twee groepen miltloze ratten werd 0, 5 
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ml. van één van beide mengsels ingespoten. Twee dagen na 
deze toediening van de gemerkte erytrocyten werd hartpunc
tie verricht. De radioac tiviteit van het verkregen bloedmon
ster werd gemeten. Voor de berekening werd wederom aan
genomen dat he t bloedvolume van de ontvangende ratten 5% 
van het lichaamsgewicht bedroeg. 

Resultaten vijfde proef. 

De uitkomsten van deze proef zijn weergegeven in tabel III, 11 . 
TABEL III , 1 1 .  

PERCENTAGE MET Fe59 GEMERKTE ERYTROCYTEN NA TWEE DAGEN IN DE CIRCULATIE VAN 
MIL TLOZE RATTEN INGESPOTEN. 

MET ERYTROCYTEN VAN NORMALE MET ERYTROCYTEN VAN RATTEN 
RATTEN . MET ARTRITIS . 

90 , 2  87 , 6 
94 , 4  72, 6 

100 , 2  85 , 0  
91 , 2  85 , 0  
92 , 8  97 , 2  

91 , 2  

GEMID- 93 , 7  GEMID- 86 , 4 
DELD: DELD: 

Volgens de berekening was gemiddeld 93,  7% van de me t Fe 59 
gemerkte normale ratten erytrocyten in de circulatie, doch 
slechts 86, 4% van de erytrocyten van de ratten met artritis. 

Discussie vijfde proef. 

De verkregen uitkomsten wijzen op een versnelde verwijde
ring vande met Fe 59 gemerkte erytrocyten afkomstig van rat
ten me t artritis uit de circulatie van ratten zonder een ont
stekingsproces. Het gevonden verschil is echter statistisch niet 
significant (p = O, 1, Wilcoxon). De gegevens suggeren ech
ter dat erytrocyten beschadigd worden bij ratten met artritis 
onafhankelijk van de leeftijd . 

Zesde proef. 

De tot nu toe verkregen resultaten wijzen erop dat de ver
snelde afbraak van de ery trocyten bij ratten met artritis moet 
worden toegesc hreven aan een invloed, die van buiten af op de 
circulerende erytrocyten inwerkt .  

Het bleek evenwel minder waarschijnlijk dat primaire hy
perfunc tie van de milt verantwoordelijk is voor de versterkte 
afbraak van de erytrocyten. Het leek daarom wenselijk na te 
gaan, of plasma van ratten met artritis een beschadigende in
vloed heeft op erytrocyten. Daartoe werden normale gemerkte 
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ratten e rytrocyten gedurende drie uren geihcubeerd, he tzij me t 
normaal ratten plasma, he tzij met plasma van ratten me t ar
tritis. Als criterium voor een eventuele be schadiging werd ge 
nomen het percentage dat van een bepaalde hoeveelheid van de
ze erytrocyten, één uur na intraveneuze toediening in -:ie milt 
van normale ratten aanwezig was . 

Van deze biologische proef moe st gebruik gemaakt worden, 
omdat ons geen andere m ogelijkheid ter beschikking stond om 
de be schadiging van de e rytrocyten aan te tonen.  Zo werd de 
osmotische resistentie door ons herhaaldelijk normaal ge
vonden. 

Uitvoering zesde proef. 

De met Fe 59 gemerkte erytrocyten werden op de gebruike 
iijke wij ze verkregen.  Na afce ntrifugeren van zoveel mogelijk 
plasma werd 5 ml . van deze erytrocyten suspensie geihcubeerrl 
met 5 ml . plasma, dat verkregen was van ratten die gedurende 
vijf dagen artritis van beide achterpoten hadden. Op dezelfde 
wij ze werd 5 ml . van de geme rkte e rytrocyten suspensie ge 
ihcubeerd me t 5 ml . normaal ratten plasma. De incubatie duur
de drie uur in een wate rbad van 37 °C.Daarna werd bij een groep 
ratten 1 ml. van he t bloedmons ter dat Fe 59 - e rytrocyten be 
vatte, die met normaal plasma waren geihcubee rd, intraveneus 
inge spoten. Een tweede groep ratten werd inge spoten me t he t 
bloedmonster, dat Fe 59 - e rytrocyten bevatte, die me t he t plas
ma afkomstig van de ratten met artritis waren geihcubeerd . 
Een uur na de intraveneuze toediening werden de dieren gedood . 
De milt we rd verwijderd en bewaard in een glazen potje met ge
concentreerd zwavelzuur . Na meting van het aantal counts per 
minuut, dat per orgaan gevonden we rd, werd dit uitgedrukt 
als percentage van de hoeveelheid radioac tiviteit die toe gediend 
was.  

1. 
2. 
3. 
4. 
5 . 
6. 

TABEL Ill, 12 

RADIOACTIVITEIT GEMETEN IN DE MILT , UITGEDRUKT ALS PERCENTAGE 
VAN DE INGESPOTEN HOEVEELHEID MET RADIOACTIEF UZER GEMERKTE 
ERYTROCYTEN NA INCUBATIE MET NORMAAL PLASMA EN PLASMA VAN 

RATTEN MET ARTRITIS. 

Fe59 ERYTROCYTEN MET NORMAAL Fe59 ERYTROCYTEN MET 
ERY'FR96��Ei!I PLA9MA ARTRITIS PLASMA 

1 , 84 1 , 97 
1 , 70 1 , 41 
1 , 39 1 , 47 
1 , 60 1 , 14 
1 , 20 1. 39 
1 , 69 1 , 43 

GEMIDDELD: 1 , 57 1 , 47 
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Resultaten zesde proef. 

De uitkomsten van deze proef zijn weergegeven in tabel III, 
12. Bij de groep ratten, die ingespoten waren met de erytro
cyten geihcubeerd met normaal ratten plasma, v. as het gemid
delde percentage, dat in de milt gevonden werd 1 ,  57% (1, 20 -
1 ,  84 ). Bij de groep ratten, die ingespoten waren met erytro
cyten geihcubeerd me t plasma afkomstig van ratten me t artritis, 
bedroeg dit percentage gemiddeld 1 ,  47% (1 , 1 4  - 1 ,  9 7 ). 

Bespreking zesde proef. 

In deze eenvoudige proefopstelling konden geen aanwijzingen 
worden gevonden voor het voorkomen van een factor in het plas
ma van ratten met artritis, die schadelijk is voor de erytro
cyten. 

Zevende proef. 

Op grond van de re sultaten van de voorafgaande proeven werd 
nu onderzocht of de beschadiging van de circulerende erytrocy
ten plaats vindt in het ontstoken gebied. 

Deze hypothese werd getest in de volgende proefopstelling . Bij 
een groep ratten met artritis aan één poot werden normale met 
radioactief chroom gemerkte erytrocyten toegediend. Bij een 
deel van deze groep ratten was echter vlak tevoren door een 
ligatuur de circulatie door de zieke poot opgeheven, zodat de in
gespoten erytrocyten bij deze ratten dus � door het ontstoken 
gebied circuleerden, Na zes uur werden alle ratten gedood. De 
radioactiviteit van de milt werd bij beide groepen ratten be
paald. Een verhoogde retentie van gemerkte erytrocyten bij de 
ratten met een intacte bloedsomloop door de ontstoken poot zou 
kunnen wijzen op een beschadiging door he t verblijf in dit ge
bied. 

Uitvoering zevende proef. 

Bij een groep mannelijke witte ratten werden in de linker ach
terpoot artritis opgewekt. Vier dagen later werden alle dieren 
onder narcose gebracht door intraveneuze toediening van Nem
butal {pentobarbital ). Bij een deel van de ratten werd rond de 
linker achterpoot boven het ontstoken gebied een stevige liga
tuur gelegd. Alle dieren kregen vervolgens een intraveneuze 
injectie van 0, 5 ml. van met radioactief chroom gemerkte nor
male ratten erytrocyten. De ratten bleven zes uur onder nar
cose. Daarna werden de dieren gedood, de milt werd verwij
derd en bewaard in glazen potjes me t geconcentreerd zwavel
zuur. De uitvoering van deze proef is schematisch weergege
ven in fig. III, 4. 
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2 GROEPEN RATTEN M ET ARTRIT IS  AAN EEN POOT 

.......... � 

l 
ffl' """'"""""� 

na 4 dagen l igatuur 
om artritis poot 

c,•' ••yt• l 

l 

cr5 1  erytr. 

Milt verwijderd 6 uur na de inspuiting. Hiervan cr 5 1 bepaa ld 

Fig. III,4 .  

Resultaten zevende proef. 

Bij de groep ratten, waarbij de circulatie door het ontstoken 
gebied opgeheven was, bedroeg het percentage gemerkte ery
trocyten dat in de milt werd gevonden, gemiddeld 0, 6% (1 , 0 -
0, 1 ). 

Bij de groep ratten met een intacte circulatie bedroeg dit per
centage gemiddeld 1 ,  90% (2, 2 - 1 ,  2 ). De uitkomsten zijn uit
voerig weergegeven in tabel III, 1 3 ). 

Bespreking zevende proef. 

De in dit experiment gevonden verschillen in radioactiviteit 
van de milt, zijn statistisch significant (p < 0, 0 1 ,  Wilcoxon). 
De resultaten wijzen erop dat bij de dieren met een ligatuur 
rond de ontstoken achterpoot, veel minder van de gemerkte 
erytrocyten in de milt worden gevonden na zes uur. Dit mo-



1. 
2. 
3 .  
4. 
5. 
6. 
'1. 
8. 
9. 

10. 

TABEL III, 13. 

RADIOACTIVITEIT GEMETEN IN DE MILT ,  UITGEDRUK T AL S PERCENTAGE VAN DE 
INGESPOTEN HOEVEEL HEID RADIOACTIEF CHROOM, NA ZES UUR CIRCULEREN VAN 

NORMAL E ERYTROCYTEN BURATTEN. 

MET ONDERBINDING VAN DE ONTSTOKEN ZONDER ONDERBINDING VAN DE ONTSTOK EN 
�TERPOOT. A�RTim;oOT. 

0 , 9  2, 2 
0 , 8  1 , 9  
0 , 6  3 , 1  
0 , 8  1 , 2  
1 , 0  1 , 6  
0 , 5  1 , 4  
0 , 6  1 , 4  
0 , 5 2, 2 
0 , 1  2, 1 
0 , 1  -

GEMIDDELD: 0 , 6  1 , 9  

1 

(J1 
(J1 
1 
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gen we echter niet zonder meer toeschrijven aan he t uitblijven 
van een beschadiging van erytrocyten in he t ontstoken gebied, 
maar kan evengoed berusten op een verandering in de algeme
ne circulatie door de operatieve ingreep. Het is mogelijk dat 
het afbinden van de achterpoot heeft  geleid tot shock. 

Achtste proef. 

De uitkomsten van de vorige proef over de be tekenis van het 
ontstoken gebied voor de beschadiging van circulerende erytro
cyten.bleken voor tweeërlei uitleg vatbaar. Daarom werd be
sloten deze proef met een belangrijke wijziging en uitbreiding 
te herhalen. 

De opzet van he t eerste deel was gelijk aan de vorige proef, 
maar na zes uur werd bij beide groepen hartpunctie verricht .  
Op deze wijze kre ge n  we de beschikking over een suspensie 
normale gemerkte erytrocyten, die gedurende zes uren in de 
circulatie van ratten met artritis waren geweest, doch nie t in 
het ontstoken gebied hadden gecirculeerd, en over een suspen
sie normale gemerkte erytrocyten die zes uren ook door he t ont
stoken gebied gecirculeerd hadden. Deze beide suspensies 
werden ingespoten bij normale ratten en vervolgens werd na één 
uur bepaald welk percentage van elk van deze suspensies in de 
milt terug gevonden werd .  

Uitvoering van de achtste proef. 

De uitvoering van he t eerste deel van deze proef was gelijk 
aan die van de vorige . Aan he t eind van de periode van zes uren 
gedurende welke normale met radioactief gemerkte erytrocyten 
circuleerden bij de twee groepen ratten me t artritis, werd hart
punctie bij beide groepen verricht. He t verkregen bloed werd 
per groep verzameld en gemengd. Op deze wijze werd nu een 
mengsel verkregen van ratten erytrocyten, die gedurende zes 
uren in de circulatie van ratten me t artritis hadden vertoefd en 
een tweede mengsel van ratten erytrocyten die hoewel ze gedu
rende zes uren bij ratten me t artritis hadden gecirculeerd, nie t 
in he t ontstoken gebied waren geweest. Om een eventuele be
schadiging van de erytrocyten te ontdekken werd nagegaan hoe
veel van de ingespoten erytrocyten één uur na intraveneuze toe
diening in de milt van normale ratten werd gevonden. Aangezien 
hoogstens geringi; verschillen te verwachten waren is ge tracht 
hiereen correctie te introduceren voor fouten van de quantita
tieve intraveneuze injectie . Dit werd gedaan door voor de intra
veneuze toediening, aan elk van de verkregen mengsels van 
me t chroom gemerkte erytrocyten eenzelfde hoeveelheid nor
male met radioactief ijzer gemerkte erytrocyten toe te voegen. 
Er werd van elk van beide op deze wijze verkregen mengsels 
van me t radioactief chroom en met radioactief ijzer gemerkte 
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erytrocyten 0,  5 ml. intraveneus ingespoten. We konden hetper
centage bepalen dat va.a de me t chroom geme rkte erytrocyten 
na één uur gevonden in de milt . Dit kon eveneens worden nage
gaan voor de me t radioactief ij zer gemerkte erytrocyten. 
Redelijkerwij s mogen we aannemen dat tussen beide groepen 
ingespoten ratten geenverschil in re tentie van de normale me t 
ijzer gemerkte jonge erytrocyten bestaat.  Als we mogen aan
nemen dat de beide groepen met radioactief chroom gemerkte 
erytrocyten die uit één pool afkoms tig waren, die bij he t be 
gin van de proef verkregen was door hartpunctie, eenzelfde be
schadiging hebben ondergaan of allebei geheel intakt zijn geble
ven tijdens he t zes uur durende verblijf, zal he t bij beide groe
pen gevonden verhoudinsgetal 
Cr 51 erytrocyten milt 
Fe 59 erytrocyten milt 
nie t mogen verschillen. Vindt men echter wel een verschil dan 
wij st  dit op een beschadiging van één der groepen me t Cr51 ge
merkte erytrocyten. Op deze wij ze werd de invloed van de 
injectie techniek op de uitkomsten van de proef geelimineerd, 
evenals de invloed van de individuele variaties in bloedrijk
dom van de milt bij de verschillende dieren. De uitvoering van 
deze proef is schematisch weergegeven in fig. III, 5 .  

Resultaten achtste proef. 

De gegevens zijn weergegeven in tabel III, 1 4  en tabel III, 1 5 . 
In de milt van de groep ratten, inge spoten me t bloed waarvan 
de me t Cr 51 gemerkte erytrocyten in aanraking zijn geweest 
met het ontstoken gebied, werd een gemiddelde re tentie per
centage gevonden van 2, 07% (1 , 45 - 3, 2 7 )  voor de me t Cr 51 

gemerkte erytrocyten en 0, 99% (0, 67 - 1 ,  5 0 )  voor de me t Fe 59 
gemerkte erytrocyten. Het ve rhoudingsge tal 
Cr 51 - erytrocyten milt 
Fe 59 _ erytrocyten milt bedroeg gemiddeld 2, 0 9 .  

In de milt van de groep ratten, inge spoten me t bloed waarvan 
'!!!tl erytrocyten hadden vertoefd in de circulatie van ratten met 
artritis, doch niet in het ontstoken gebied zèlf, was het reten
tie percentage gemiddeld 1, 56% ( 1 ,  36 - 1 ,  9 2) voor de met 
Cr 51 gem erkte erytrocyten en 0, 9 6 %  (0 ,  71 - 1, 19)  voor de 
met Fe 59 gemerkte erytrocyten. Het verhoudingsgetal. 
Cr 5l - erytrocyten milt . 
Fe 59 - erytrocyten milt was hier gemiddeld 1 ,  64 ,  

Bespreking van de achtste proef. 

Bij de bestudering van de invloed die het circuleren in een ont
stoken gebied heeft op de erytrocyten, vinden we in deze proef 
enig verschil, als we het percentage vergelijken dat van de bei-



1. 
2. 
3, 
4, 
5. 
6. 

TABEL ill, 14. 

PERCENTAGE Fe59- en cr51-ERYTROCYTEN NA ÉÉN UUR AANWEZIG IN DE MILT VAN 
RATTEN INGESPOTEN MET EEN BLOEDMONSTER SAMENGESTEL D UIT: 

NORMALE Fe59-ERYTROCYTEN EN cr5l_ NORMAL E fe59-ERYTROCYTEN EN cr51-
ERYTROCYTEN , DIE DOOR EEN ONTSTOKEN ERYTROCYTEN, DIE NIET DO� EEN 
ACHTERPOOT HADDEN GECIRCULEERD. ONTSTOKEN ACHTERPOOT HADDEN GE-

GECIRCULEERD, 

Fe59 cr51 fe59 cr51 

1 , 50 3 , 27 1 , 13 1 , 67 
Q , 98 1 , 90 1 , 19 1 , 92 
0 , 83 1 , 99 0 , 71 1 , 36 
1 , 03 2 , 09 0 , 80 1 , 36 
0 ,91  1 , 75 0 , 96 1 , 51 
0 , 67 1 , 45 0 , 95 1 , 51 

GEMIDDEL D: 0 , 99 2, 07 0 , 96 1 , 56 

1 
Ul 
co 
1 
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TABEL III , 15 . 

VERHOUDING TUSSEN DE PERCENTAGES Cr51 ERYTROCYTEN EN VAN DE 
Fe59 ERYTROCYTEN, GEVONDEN IN DE MlLT VAN NORMALE RATTEN. 

GROEP l GROEP Il 

cr51 ERYTROCYTEN DIE IN EEN cr51 ERYTROCYTEN DIE NIET IN EEN 
ONTSTOKEN GEBIED GEWEEST ZUN ONTSTOKEN GEBIED GEWEEST ZUN. 

2, 18 1 , 47 
1 , 94 1 , 61 

2, 28 1 , 92 
2 ,03 1 , 70 
1 , 92 1 , 57 
2, 16 1 , 59 

GEMIDDELD: 2.09 1 , 64 

de groepenmet Cr 51  gemerkte erytrocyten in de milt wordt ge
vonden. Dit verschil is echter niet significant. (0, 10  < p > 0, 05, 
Wilcoxon). Als we echter d e  verhoudingsgetallen in tabel III, 1 5  
bes tuderen, waarbij dus een aantal factoren zijn ge�limineerd, 
blijkt er een significant hogere retentie in de milt van norma
le ratten te zijn, {p < 0, 01, Wilcoxon}, wanneer normale ery
trocyten gedurende zes uur hebben vertoefd in de circulatie 
van ratten met artritis, waarbij zij ook in het ontstoken gebied 
kwamen. 

De verkregen gegevens geven enige steun aan de door ons ge
opperde veronderstelling, dat een verblijf in een ontstoken ge
bied een ongunstige invloed kan hebben op erytrocyten. 

Samenvatting en conclusie van de achtste proef. 

In dit hoofdstuk werden een aantal dierexperimenten be
schreven waarin het probleem van de afbraak van erytrocyten 
bij ontstekingsprocessen bestudeerd werd. Voor deze onder
zoekingen werd gebruik gemaakt van ratten, waarbij artritis 
van de achterpoten werd opgewekt door inspuiting van een 2% 
formaline oplossing in de enkelgewrichten. 

In de eerste proef werd aangetoond, dat bij ratten met artri
tis, waarbij normale met radioactief chroom gemerkte erytro
cyten waren ingespoten, na veertien dagen minder van de ze e ry
trocyten in de circulatie aanwezig waren dan bij een contrOle 
groep ratten zonder artritis, waarbij eveneens deze erytrocyten 
waren ingespoten. Uit bepalingen van de red cel! mass en he
matocriet bij deze beide groepen bleek, dat in de groep ratten 
met artritis een daling van deze waarden werd gevonden. 

In dezelfde proef werd ook nagegaan in welke organen de af
braak van erytrocyten plaats vond . De milt en in mindere mate 
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de lever bleken hierbij van belang. I n  d e  ontstoken poot kon 
afbraak niet worden aangetoond. 

In de tweede proef werd nagegaan of de versnelde afbraak van 
erytrocyten bij ratten met ontsteking berust op een defec t van 
de erytrocyten of op een hyperfunc tie van de milt. In deze proef 
werd wederom gebruik gemaakt van erytrocyten afkomstig  van 
normale ratten en van ratten met artri tis, die me t Cr 51 waren 
gemerkt. Een kleine hoeveelheid van de suspensie van normale 
erytrocyten werd ingespoten bij een groep normale ratten en bij 
een groep ratten met artritis. Hetzelfde werd gedaan me t de 
suspensie van erytrocyten afkomstig van ratten met artritis.  
Eén uur na de intri:iveneuze toediening werden de vier groepen 
ratten afgemaakt. De radioac tiviteit van de milt, de lever en 
de nieren werden gemeten. Bij de uitkomsten bleek dat gemerkte 
erytrocyten afkomstig van ratten met artritis in sterkere mate 
in de milt worden vastgehouden dan normale erytrocyten. Nor
male gemerkte erytrocyten werden bij dieren met artritis niet 
in versterkte mate in de milt gere tineerd. Uit de gegevens, 
werd geconcludeerd dat deze proefopstelling niet wijst op een 
hyperfunc tie van de milt, doch op een beschadiging van circu
lerende erytrocyten. 

In de derde proef werd aangetoond dat wanneer bij normale 
ratten gemerkte erytrocyten, afkomstig van ratten met artri
tis worden ingespoten, slechts in de eerste acht en veertig uur 
een abnormaal groot deel van deze erytrocyten uit de circ ula
tie verdwijnt. In de volgende zes dagen blijkt de overleving 
echter niet te verschillen van die van erytrocyten afkomstig 
van normale ratten. Deze gegevens wijzen er op, dat bij dieren 
met een ontstekingsproces slechts een deel van de circulerende 
erytrocyten beschadigd wordt. 

In een vierde proef is onderzocht  of erytrocyten afkomstig 
van ratten me t artritis ook versneld verdwenen uit de circulatie, 
als ze waren inge spoten bij ratten, waarbij miltextirpatie was 
verricht. De uitvoering van deze proef was gelijk aan die der 
vorige. Uit de uitkomsten bleek, dat de beschadigde erytrocy
ten, die circuleren bij ratten me t artritis, ook in afwezigheid 
van de milt versneld worden afgebroken. 

I n de viifde proef werd ditzelfde experiment herhaald doch nu 
in plaats van met C 51 geme rkte erytrocyten, met jonge me t 
Fe 5!:l gemerkte erytrocyten. Dit bood het voordeel, dat alleen 
erytrocyten van een bepaalde leeftijd waren gemerkt. De uit
komsten in deze proef waren gelijk aan die van de vorige. Dit 
wijst  erop dat de beschadiging van de erytrocyten een "random" 
proces is. 

In de zesde proef werd onderzocht of incubatie gedurende drie 
uur op 3 7 °C. in plasma van ratten met artritis een ongunstige in
vloed had op normale ratten erytrocyten. Als maatstaf voor 
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de beoordeling van een eventuele schadelijk effect  werd geno
men het percentage dat van de inge spoten hoeveE'lheid met 
Fe 59 gemerkte erytrocyten één uur na inspuiting in de milt aan
wezig was . In deze proefopstelling werd geen verschil tussen 
normaal ratten plasma en plasma van ratten met artritis ge
vonden. 

In de zevende proef en in de achtste proef we rd nagegaan in 
hoeverre he t circuleren door het ontstoken gebied van beteke
nis is voor de beschadiging, die erytrocyten ondergaan bij rat
ten me t artritis. Hiertoe werden normale gemerkte erytrocyten 
ingespoten bij ratten me t artritis, bij een deel ervan was de 
circulatie door het ontstoken gebied opgeheven door een liga
tuur om de zieke extremiteit. 

In de zevende proef werd bepaald hoeveel van de inge spoten 
erytrocyten na zes uur bij beide groepen in de milt aanwe
zig waren.  Bij dieren zonder ligatuur rond de zieke extremi
teit bleek de milt meer gemerkte erytrocyten te bevatten. Dit 
wa� nie t noodzakelijkerwijze het gevolg van een re tentie van 
be schadigde erytrocyten, maar kon evengoed berusten op cir
culatoire ve randeringen bij ratten met een afgebonden poot. 

Daarom werd in de achtste proef de zevende proef herhaald 
met dien verstande dat aan he t einde van de ze s uur hartpunc
tie werd gedaan bij de twee groepen dieren me t artritis. Bloed 
van elk der beide groepen werd gemengd en daarna inge spoten 
bij normale ratten. Hierbij werd één uur later nagegaan welk 
deel van de ingespoten gemerkte erytrocyten zich in de milt be
vond . Op deze wijze kon de eventuele invloed van he t aanbren
gen van de ligatuur op de bloedrijkdom van de milt worden ge
l!limineerd. De verkregen uitkomsten zij n  in ove reenstemming 
me t de door ons geopperde veronderstelling dat het circuleren 
door een ontstoken gebied een ongunstige invloed kan hebben op 
de vitaliteit van de erytrocyten. 
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H OO F D S T U K  I V  

EEN ONDERZOEK NAAR D E  AANWEZIGHEID VAN 
ERYTROPOETINE IN HET PLASMA VAN PATIENTEN MET 

ANEMIE TEN GEVOLGE VAN REUMATOÏDE ARTRITIS 

In hoofdstuk I werd reeds vermeld, dat moet worden veron
dersteld, dat de matige versnelling van de afbraak van erytro
cyten bij patienten m et anemie ten gevolge van reumatoïde ar
tritis niet door een verhoogde aanmaak van erytrocyten wordt 
gecompenseerd. In het kort werd de b etekenis van het erytro
poetine voor de regulering van de erytropoese geschetst.  De 
vraag deed zich voor of de onvoldoende aanmaak van erytro
cyten bij patienten met reumatoïde artritis kon worden toege
schreven aan een invloed van het ontstekingsproces op de bloed
spiegel van het erytropoetine of aan een verminderde gevoelig
heid van het beenmerg voor erytropoetine. H et leek daarom 
gewenst een onderzoek in te  stellen naar de erytropoetine spie
gel in het bloed van patienten met anemie ten gevolge van reu
matoïde artritis .  

V0or d e  bepaling van d e  erytropoetine activiteit van plasma 
zijn diverse methoden aangegeven. Tot nog toe is men aange
wezen op een of andere biologische ijkingstechniek, waarbij de 
invloed van het te onderzoeken plasma of plasmaextract op de 
snelheid van erytropoese bij ratten of muizen wordt bestudeerd. 
In de literatuur zijn weliswaar m ededelingen te vinden over een 
invloed van het erytropoetine op beenmergkweken, maar deze 
zijn in een zeer nauwgezet onderzqek van Thomas, Lochte en 
Stohlman (1 960) gebleken onvoldoende gefundeerd te zijn. Voor 
de biologische ijking maakt men bij voorkeur g ebruik van die
ren waarbij de erytropoetine spiegel van het bloed verlaagd 
is,  omdat dan een grotere gevoeligheid voor toegediend erytro
poetine te verwachten is . Daartoe heeft men o. a. muizen in een 
zuurstofrijk milieu gebracht. De m eeste onderzoekers gebrui
ken echter ratten met een verlaagde erytropoetine spiegel. 
Soms wordt hiertoe bij deze dieren hypophysectomie verricht. 
Andere onderzoekers prefereren ratten.die polycythemisch zijn 
gemaakt door transfusies. Daarnaast bleken ratten, die enige 
dagen gevast hadden ook goed als proefdier geschikt te zijn . In 
beginse 1 is de polycythemische rat het meest geschikt . Immers 
bij de rat waarbij hypophysectomie is verricht, is de produc
tie van een groot aantal hormonen verminderd, die direct hetzij 
indirect invloed hebben op de erytropoese,  terwijl bij de vas
tende rat, aanvulling van het tekort aan ei wit van corrigerenrle 
werking kan hebben. 
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H et bleek ons echt er dat de rat ,  w aarbij polycyt hemi e is opge
w ekt ,  z eer gevoelig is voor int raveneus t oegediend hu.m aan 
plas ma, z odat grot e  aant allen proef dieren st ierven. Z odoen
de ontst ond de noodz aak een an der t est object t e  z oeken. Vast en
de ratt en kregen de voorkeur w egens de mindere bew erkelijk
heid van de procedure. 

Bij de vast ende ratt en s pot en w ij drie keer 2 ml. van het t e  
onderz oeken plas ma in. Bij het onderz oek van monst ers van 
mens elijk plas ma w erd geen gebruik gemaakt van de door veel 
onderz oekers t oegepast e ext ract iemet hode van Bors ook (195 4) , 
omdat daarbij 70-90 %  van de act ivit eit verloren gaat (Brecher 
en St ohlman, 1959) . 

Als maatst af voor de w erkz aamheid van het t e  onderzn eken 
plas ma w erd het percent age genomen dat van een int ra- peri

t oneaal inges pot en hoeveel heid radioact ief ijz er (Fe 59 ) na 1 4  
uur geincorpereerd is in de eryt rocyt en. D it crit erium is ge
voeliger dan de st ijging van het percent age ret iculocyt en of van 
het hemoglobine gehalt e  of van het aant al eryt rocyt en. 

Eerste proef. 

I n  dez e proef w erd get racht t e  bevest igen dat bij ratt en di e  
96 uur gevast hadden, de eryt ropoes e  ve rminderd w as .  T evens 
w erd in dez e proef onderz ocht of t oediening van een ext ract van 
plas ma van anemis che konij nen een t oename van de eryt ropoes e 
t en gevolge had. 

Uitvoering van de eerste proef. 

H et ext ract van het plas ma van anemis che konijnen w erd op de 
volgende w ijz e  verkregen. Konijnen w erden door hart punct ie z o  
anemis ch gemaakt dat de hemat ocriet lager w as dan 2 5%. D aar
na w erd een tw eede hart pun ct ie verricht en z oveel mogelijk 
bloed af genomen. H et plas ma, dat door af cent rüu geren verkre
gen w as ,  w erd met 0 ,  1 N. HCl. op pH 5 ,  5 gebracht en daarna 
gedurende 10 minut en gekookt.  N a  af koeling w erd het gef il

t reerd. H et f ilt raat w erd met O ,l N. N aOH op pH 8 ,  5 gebracht .  
H et ext ract w erd door dialys e bij 4 ° C. t egen f ys iologis ch z out 
is ot oon gemaakt en bij -20 ° bew aard t ot het gebruikt w erd. P er 
keer w erd 2 ml. van dit ext ract inges pot en overeenkomend met 
4 ml. plas ma. 

A ls proef dieren w erden w itt e mannelijke ratt en gebruikt m et 
een gemiddeld gew icht van 160 gram. D e  ratt en kregen geen 
voer, doch w at er ad libit um. Elk t e  onderz oeken plas ma w erd 
get est op een groep van meest al z es dieren. N a  48 uur vast en 
w erd de eerst e dos is plas ma van 2 ml. int raveneus inges pot en, 
na 60 uur de tw eede en na 72 uur de derde dos is . N a  82 uur 
vast en w erd O ,  5 ml. van een oplos s ing van radioact ief f erro-
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citraat, die per ml. 0, 4 µ C. Fe59 bevatte in de buikholte inge
spoten. De specifieke activiteit was groter dan 1 mC /mg. 96 
Uur na het begin van het vasten werd hartpunctie verricht bij 
het dier onder etherroes en een bloedmonster verkregen met 
een spuit, bevochtigd met heparine. 

Van deze bloedmonsters werd de hematocriet bepaald en de 
radioactiviteit gemeten in monsters van 1 ml. Het percentage 
van de toegediende dosis dat in de erytrocyten geincorporeerd 
was, werd berekend door aan te nemen dat het bloedvolume 5 %  
van het lichaamsgewicht bedroeg. Deze waarde, die gevonden 
is bij normale ratten, hebben wij ook gebruikt bij onze bereke
ning, hoewe 1 men deze niet zonder meer mag aannemen voor 
ratten, die een aantal dagen gevast hebben. 

Resultaten van de eerste proef. 

De resultaten van deze proef zijn uitgebreid weergegeven in 
tabel IV, 1 en in figuur IV, 1. 

TABEL IV , 1 

GROEPEN . "/o Fe59 IN CORPORA TIE GEMIDDELD. 
PER RAT . 

'---

Normale ratten 24 , 0  - 24, 8  - 26, 4 - 26 , 6  25., 5
....._ 21 , 9 

Normale ratten 21 , 7 - 17 , 7 - 20 , 7 - 13 , 6 18 , 3
/ 

Vastende ratten 5 , 1 - 6 , 8  - 5 , 4 - 9 , 9 -
7 , 6 - 3, 3 6 , 4

....._ 

Vastende rauen 9 , 0 - 5 , 7 - 5 , 8 - 4 , 8 - /
6 , 4 

9 , 0  - 5 , 3  - 5 , 2  6 , 4 

Vastende ratten 
mi,espoten met 
3x:.! ml. extract 
plasma van ane-
mische konijnen 10 , 6 - 21 , 1 - 17 ,  7 - 7 ,  7 -

9 , 3  13 , 3, 11 , 8  
Idem 17 , 3  - 10 , 7  - 10 , 9 - 8 , 2  -

10 , 3
/ 

9 , 6  - b , 3  

Uitkomsten eerste proef: Fe59 incorporatie bij normale ratten, vastende 
ratten en vastende ratten ingespoten met extract plasma van anemische 
konijnen. 

Het blijkt dat er in iedere groep ratten vrij grote variaties 
bestaan. De gemiddelde uitkomsten per groep varieren echter 
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minder . Bij normale ratten werd één keer een gemiddelde in
corporatie van 25,  5 %  Pn één keer van 1 8, 3% gevonden, ter
wijl  niet ingespoten vastende ratten in twee groepen een incor
poratie percentage van 6 ,  4o/o hadden. Toediening van een ex
tract plasma van anemische konijnen gaf een stijging van de 
Fe 59 incorporatie tot 10 ,  3o/o en 13 ,  3% in twee groepen ratten. 

Bespreking van de eerste proef 

Uit de boven vermelde gegevens blijkt dat bij de rat die ge
durende 96 uur heeft gevast een duidelijke vermindering van de 
erytropoese optreedt, zoals was aangegeven door de groep van 
Jacobson. Het verschil tussen de normale en de vastende ratten 
is misschien iets geflatteerd doordat wij aangenomen hebben 
dat ook bij de rat die 96 uur gevast heeft het bloedvolume 5% 
van het lichaamsgewicht bedraagt . Door het vasten is het li
chaamsgewicht gemiddeld 25% gedaald . Men kan echter bij de 
berekening van het incorporatie percentage niet uitgaan van het 
oorspronkelijk gewicht, omdat er tevens een duidelijke stijging 
van de hematocriet wordt gevonden. Voor de beoordeling van dP 
erytropoetische activiteit van de verschillende plasma monsters 
is dit punt van geen belang aangezien de te vergelijken groepen 
in dezelfde omstandigheden verkeren. 

Bij vastende ratten blijkt inspuiting van extract van anemisch 
konijnen plasma een verhoging van het percentage van de ijzer
incorporatie te geven. Dit bevestigt de mededelingen in de li
teratuur over de bruikbaarheid van de vastende rat als testob
ject voor de bepaling van de erytropoetine activiteit . De in deze 
proef gevonden verschillen tussen de drie groepen zijn signifi
c ant . (P < 0 ,  001 ,  berekend volgens Kruskal en Wallis, 1 952 ) .  

Tweede proef. 

In de tweede proef werd onderzocht of in de plasma monsters 
van een tiental patienten met anemie ten gevolge van reuma
toiäe artritis, van twee onbehandelde patienten met pernici
euze anemie, van een onbehandelde patient met anemie ten 
gevolge van ijzergebrek, van een patient met anemie door re
cidiverende hemoptoë en een chronisch longinfect en van een 
viertal gezonde proefpersonen, een verhoogde erytropoetine 
activiteit aanwezig was . 

Uitvoering van de -tweede proef. 

Plasma werd verkregen door bloed, dat met een kleine hoe
veelheid heparine (0 , 2 mgr . per 10 ml. ) onstolbaar was ge
maakt, te centrifugeren. Als het plasma niet op dezelfde dag 
werd gebruikt, werd het bij -20 ° C .  bewaard. 
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' 
Als proefdieren werden witte mannelijke ratten met een ge-

middeld gewicht van 160 gram gebruikt, die 96 uur vastten. 
Het schema van toediening van plasma en van het radioactief 
ijzer was gelijk aan dat in de vorige proef. 

Resultaten van de tweede proef. 

Bij de vastende ratten ingespoten met normaal humaan plas
ma werden waarden gevonden van 3, 4 - 5, 4%, gemiddeld 4, 7%. 

Bij de ratten ingespoten met plasma van patienten met ane
mie ten gevolge van reumatoïde artritis werd een incot"pora
tie van 2, 1 - 5, 4% gevonden, gemiddeld 3, 3o/o en bij ratten in
gespoten met plasma van patienten met pernicieuze anemie 
of ijzer deficientie van 9 - 9, 9%, gemiddeld 9, 5o/o. 

De groep ratten ingespoten met plasma van een patient met 
anemie door bloedverlies en een luchtweg infectie bleek een 
gemiddelde ijzerincorpotatie van 3, 8 o/ote hebben. De gegevens 
van deze proef zijn weergegeven in tabel IV, 2 en figuur IV, 1. 

Bespreking van de tweede proef. 

De resultaten tonen aan, dat plasma van patienten met anemie 
ten gevolge van reumatoïde artritis geen versterkte erytropoe
tine activiteit heeft in vergelijking met normaal humaan plas
ma . Mogelijk is de activiteit zelfs iets geringer, maar dat is 
niet met zekerheid uit te maken door de beperkingen van de bio
logische ijkingstechniek . Plasma van patienten met anemie 
bleek in drie van de vier gevallen een duidelijke toename van 
de erytropoese te geven, zodat we mogen aannemen dat in deze 
drie gevallen de erytropoetine spiegel verhoogd was. In het 
vierde geval waar geen erytropoetine werd aangetoond, bestond 
naast de anemie een chronische luchtweg-infectie . Het verschil 
tussen deze groep van vier plasmamonsters van anemische pa
tienten is significant (p = 0, 02) t .o.v. de twee andere groepen, 
die van normale plasmamonsters en die van plasmamonsters 
van patienten lijdende aan reumatoïde artritis (Kruskal en 
Wallis, 1952). 

Samenvatting en conclusie . 

In dit hoofdstuk wordt een onderzoek beschreven naar de bloed
spiegel van het erytropoetine bij een viertal normale personen, 
een tiental patienten met anemie ten gevolge van reumatoïde ar
tritis en twee patienten met pernicieuze anemie, een patient 
met anemie door ijzer tekort en een patient met anemie door 
bloedverlies en een chronisch longinfect. Als test-object wer
den vastende ratten gebruikt, waarbij het percentage bepaald 
werd, dat van een intra-peritoneaal ingespoten dosis radioac
tief ijzer in veertien uur in de erytrocyten wera geïncorporeerd. 
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TABEL IV , 2 

GROEPEN HEMOGLOBINE rI/o rI/o Fe5 9  IN CORPORA TIE PER RAT GEMIDDELD 

Normale personen 14 , 5 10,  1 - 1 ,  2 - 1 ,  5 - 8 ,  0 - 3, 2 4 , 8  

Idem 14 , 8  2 , 8  - 3 , 0  - 6 , 6  - 7 , 5 4, 8 

Idem 14 , - 10 , 8  - 10, 5 - 1 , 9  - 2 , 0  - 1 , 7  5 , 4  

Idem 14 , 9 3 , 0  - 2 , 7  - 3 , 6  - 2 , 5 - 4 , 6  3 , 3  

Pat. met anemie 
t. g. v. reumatoide 
amitis 10 , 4  2 , 6  - 3 , 2  - 4, 8 - 4 , 9 - 6 , 6  4, 7 

Idem 10 , 1  2 , 1 - 4 , 6 - 9 , 6  5 ,4  

Idem 8 , 8  1 , 6  - 2 , 1 - 2 , 2  - 2 , 9 - 3 , 5 2, 5 

Idem 9 , 1  3 , 3  - 1 , 7  - 1 , 4  2, 1 

Idem 10 , 3  2 , 5 - 2 , 2 - 2 , 1 - 3 , 5 - 1 , 6  - 2 , 9 2, 5 

Idem 8 , 8  5 , 3  - 3 , 3  - 3 , 6  - 3 , 8  - 2, 7 - 2, 9 3 , 6  

Idem 9 , 9 1 , 9 - 2 , 2 - 7 , 9 - 2 , 7  - 3 , 7  - 2 , 9 3 , 6  

Idem 9 , 6  2 , 8  - 3 , 8 - 2 , 9 - 2 , 5 - 2 , 4 - 2, 9 

Idem 9 , 7  1 , 8  - 5 , 4  - 0 , 4  - 2 , 8  - 3 , 6  2, 8 

Idem 9 , 3  1 , 8  - 2 , 6  - 4 , 3  - 6 , 9 - 2 , 0  - 2 , 1  3 , 3  

Pat, met perni-
cieuze anemie 5 , 4  9 , 9 - 9 , 6  - 14 , 7  - 4 , 1  9 , 6  

Idem 5 , 5 13 , 6 - 6 ,  2 - 7 ,  1 - 15, 1 - 6 ,  9 -
7 , 4 - 6 , 7  9 

Pat. met ijzerde-
ficientie 5 , 9 11 , 3  - 17 , 2  - 6 , 1  - 5 , 0  9 , 9 

Pat. met bloedings 
anemie en long-
infect 7 3 , 3  - 7 , 8  - 2 , 3  - 2 , 6 - 3 , 1  3 , 8  

Uit komsten tweede proef: Fe59 incorporatie bij vastende ratten ingespoten met nor
maal humaan plasma , met plasma van pa tien ten met anemie t. g. v. reumatoïde ar
tritis, en met plasma van patienten met anemie door andere oorzaken. 
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In het plasma van patienten met anemie ten gevolge van reu
matóide artritis werd geen verhoging van de erytropoetine spie
gel aangetoond, wel werd een stijging van het erytropoetine ge
vonden bij drie van de vier andere anemische patienten . Bij de 
vierde anemische patient, waarbij een complicerende lucht
weginfectie aanwezig was, werd geen verhoogd erytropoetine 
gehalte in het plasma gevonden. Bij een vergelijking van de 
erytropoetine activiteit in drie van de vier plasma monsters 
afkomstig van niet aan reumatoïde artritis lijdende patienten 
met anemie ten opzichte van de plasma monsters afkomstig van 
patienten met anemie ten gevolge van reumatoïde artritis moet 
in aanmerking genomen worden, dat de bloedarmoede ernsti
ger was bij de eerste groep van patienten . Dit maakt, dat we 
niet zontler meer het uitblijven van een verhoogde erytropoetine 
spiegel bij de patienten met anemie ten gevolge van reumatoïde 
artritis mogen toeschrijven aan het ontstekingsproces. De ge
ringe erytropoetine activiteit van het plasma van de patient met 
ernstige anemie (Hb 6 gr%) door bloedverlies en een chronisch 
luchtweginfect doet echter vermoeden, dat ontstekingsproces
sen een remmende invloed hebben op de productie van erytro
poetine. 
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H O O F D S T U K  V 

DE INVLOED VAN EEN ONTSTEKINGSPROCES OP DE AAN
MAAK VAN ERYTROCYTEN 

In hoo fdstuk IV wer den de r esult aten weer gegeven van een 
o nder zo ek betr effende de ery tro po etine spiegel in het blo ed bij 
een gro ep nor male per so nen, bij een gro ep patienten met ane
mie ten gevo lge van er nstige r eumato ïde artr itis en een aan
tal patienten met anemie door ander e oor zak en. Bij de patien
ten met anemie ten gevo lge van r eumato ïde artr itis wer d  in 
ver gelijking met de gro ep nor male perso nen geen ver ho ging 
van de ery tro po etine spiegel in het blo ed gevo nden, ter wijl 
bij de der de gro ep dr ie van de vier patienten een duidelijke 
ver ho ging van de ery tro po etine spiegel wer d vastgesteld. De 
ver kr egen uitko msten wijzen er o p  dat bij anemie samengaa nd 
met o ntstekingspro cessen een stijging van de ery tro po etine 
spiegel uitbl ijft. Men mo et echter met de mo gelijkheid r eke
ning ho uden dat de anemie bij de patienten met r eumato ïde 
ar tr itis niet er nstig geno eg was o m  een pr ikkel te zijn voor 
een aantoonb ar e  ver ho ging van de ery tro po etine pro ductie. 

A angezien in deze studie het ver sc hil in gr aad van anemie 
als factor , diP. de erytro po etine spiegel beinvlo edt, niet ko n 
wor den uitgeschakeld, wer d in het dier ex per iment naar een 
pro efo pstelling gezo cht, waar in bij r atten met ar tr itis in even 
gro te mate blo edar mo ede besto nd als bij een gro ep nor male 

r atten. Dit was o p  eenvo udige wijze te r ealiser en door bij nor 
male r atten en bij r atten met ar tr itis door mi ddel van hartpun c
tie eenzel fde ho eveelheid blo ed af te nemen. Nader hand wer d  
de ery tro po etin e spiegel van het plasma, dat door een tweede 
har tpunctie bij deze beide gro epen ver kr egen wer d, o nder
zo cht bij po ly cy themische r atten. 

In een tweede pro ef wer d  nagegaan of to edienin g  van erytro
po etine invlo ed had o p  de aanmaak van ery tro cyt en, in dien bij 
deze pro efdier en tevens ar tr itis besto nd. H et is namelijk mo 
gelijk, dat o nder invlo ed van het o ntstekin gspro ces de gevo e
l igheid van het beenmer g  voor de ery tro po etische factor ver 
minder d  is. 

T enslo tte is in een der de pro ef o nder zo cht o f  in het plasma 
van r atten met ar tr itis een factor voor zo u ko men, die de ery 
tro po ese o p  de éé n o f  ander e  manier r emt. 

In de o nder zo ekingen, die in dit hoo fdstuk zijn ver meld, is 
dus de r at met ar tr itis gebr uikt voor een meer uitgebr eide stu
die o ver de r egulatie van de ery tro po ese bij o ntstekingspro ces
sen. 
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Eerste proef. 

In deze proef werd nagegaan of in LA plasma van anemische 
ratten met artritis een verhoging van de erytropoetine spiegel 
optreedt .  Als contróle diende een groep ratten waarbij een even 
grote mate van anemie bestond, doch die geen artritis hadden. 

Uitvoering eerste proef. 

Als testobject voor de bepaling van de erytropoetine spiegel 
werden ratten gebruikt, die polycythemisch waren gemaakt door 
intraveneuze toediening van een erytrocyten suspensie. Deze 
suspensie had een hematocriet van 7 5  - 80 % en werd verkregen 
door rattenbloed te centrüugeren en een deel van het boven
staande plasma te verwijderen. Het bloed was afgenomen van 
normale ratten door middel van hartpunctie met een heparine 
oplossing bevochtigde spuit. Bij ratten met een gewicht van 
100 - 1 2 5 gram werd 3 - 3 , 7 5  ml. van deze suspensie intrave
neus ingespoten. 

Normaal ratten plasma werd verkregen door het bij normale 
ratten met hartpunctie verkregen en met heparine onstolbaar 
gemaakte bloed, te centrüugeren en het plasma daarna af te 
pipetteren. Eenzelfde procedure werd gevolgd bij ratten, waar
bij twee dagen tevoren artritis was opgewekt door een intra
articulaire injectie met formaline . Bij ratten werd bloedarmoe
de teweeggebracht door bloed af te nemen door hartpunctie . Na
dat de helft van het geschatte bloedvolume was afgenomen, werd 
in de staartvene eenzelfde hoeveelheid fysiologische zoutop
lossing ingespoten. 24 Tot 48 uur later werd opnieuw hartpunc
tie verricht voor het verkrijgen van plasma van anemische rat
ten. Op deze wijze werd ook bloedarmoede opgewekt bij dieren, 
waarbij 48 uur tevoren intra-articulair formaline was inge
spoten. Er werden dus vier soorten plasma verkregen, name
lijk van normale r atten, van ratten met artritis, van ratten met 
anemie en van ratten met anemie en artritis . Bij beide groepen 
anemische ratten bedroeg de hematocriet gemiddeld 24%. 

Bij de polycythemische ratten, die voor de ijking werden ge
bruikt, werd 18  uur, 26  en 42 uur , nadat de polycythemie was 
opgewekt, telkens 2 ml. plasma intraveneus ingespoten. Na 53  
uur werd 0 ,5  ml. van een oplossing van radioactief ijzer (Fe 5 9  -
ferrocitraat), die 0 ,  4 µ C .  per ml. bevatte, intra-peritoneaal 
ingespoten . Na 70 uur werd bij alle dieren een bloedmonster 
verkregen door middel van hartpunctie . De bepaling van het 
perc entage Fe59 

1 dat van de ingespoten hoeveelheid radioactief 
ijzer in de rode cellen werd geincorporeerd, geschiedde op de 
wijze aangeeeven in hoofdstuk IV. Voor de berekening werd 
aangenomen dat het bloedvolume bij polycythemische ratten 
5, 6o/o van het lichaamsgewicht bedraagt . Bij een andere groep 
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op dezelfde wijze polycythemisch gemaakte en met normaal 
ratten plasma ingespoten ratten werd namelijk 96 uur nadat 
deze ratten polycythemisch waren gemaakt, het bloedvolume 
bepaald met behulp van intraveneus ingespoten met radioactief 
chroom gemerkte erytrocyten. Hierbij werd een gemiddelde 
waarde van 5, 6 ml. per 100 gram lichaamsgewicht gevonden. 

Resultaten van de eerste proef. 

Uit de verkregen gegevens die weergegeven zijn in tabel V, 1 
blijkt, dat bij de polycythemische ratten, die niet met plasma 
werden ingespoten, het percentage Fe59 , dat in de rode cel
len geincorporeerd werd gemiddeld 17, 1 o/o (8, 4 - 23, 5) bedroeg, 
bij de polycythemische ratten ingespoten met normaal plasma 
was dit gemiddeld 19, 5 (10, 2 - 30, 1), na toediening van plas
ma afkomstig van ratten met artritis was dit gemiddeld 17, 2o/o 
(12, 2 - 22,  7), bij de polycythemische ratten, die ingespoten wa
ren met plasma afkomstig van anemische ratten werd een ijzer 
incorporatie gevonden van gemiddeld 28, 5o/o (20, 3 - 52, 8). Als 
het plasma afkomstig was van anemische ratten, die tevens 
artritis hadden, dan werd een ijzer incorporatie gevonden van 
gemiddeld 18, 1% (14 - 24, 1). Tegelijkertijd werd in deze proef 
ook het percentage van de ijzer incorporatie bepaald bij een 
groep normale, niet polycythemische ratten. Hierbij werd een 
percentage van gemiddeld 44% (35 - 55%) gevonden. 

Bespreking eerste proef. 

De proef verricht bij polycythemische ratten gaf een vrij ho
ge Fe59 incorporatie. Gedeeltelijk is dit te verklaren door de 
relatief korte periode tussen de toediening van het bloed en de 
inspuiting van het gemerkte ijzer. Verder is in deze proef de 
incorporatie gemeten 18 uur na de toediening van het gemerkte 
ijzer. Bij de controle groep van normale ratten werd ook een 
hoge uitkomst verkregen. 

Uit deze proef blijkt, dat normaal plasma, plasma van ratten 
met artritis en anemische ratten met artritis geen significante 
verschillen tonen. Wel wordt na toediening van plasma van ane
mische ratten zonder artritis een duidelijke versnelling van de 
erytropoese gevonden,(p = 0, 01, berekend volgens Kruskall en 
Wallis, 1952). Hoewel de bloedarmoede bij anemische ratten 
met artritis niet geringer was dan die bij de anemische rat
ten, is geen verhoging van de erytropoetine activiteit in het 
plasma van deze dieren aantoonbaar . Dit wijst er op dat de 
productie van erytropoetine niet stijgt in aanwezigheid van een 
ontstekingsproces. Geheelbewijzend is deze proef niet, omdat 
de mogelijkheid bestaat, dat bij ontstekingsprocessen een fac
tor in het plasma voorkomt, die de erytropoese op de een of 
andere wijze remt. 
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No. NORMAAL PLASMA VAN PLASMA VAN PLASMA VAN 
PLASMA ANEMISCHE RATTEN MET ANEMISCHE 

RATTEN ARTRITIS RATTEN MET 
ARTRITIS. 

1.  10, 2 20 , 3  12, 2 14, 0  
2. 12, 7 21 , 2  13, 9 15, 2 
3.  18 , 0  21 , 9 16 , 4  15, 9 

4. 20 , 2 22, 0  17 , 0  16 , 8  
5 .  25 , 8  26 , 2  18 , 8  20 , 1  
6. 30 , 1  34 , 8  19 , 3  20 , 3  
7. 52 , 8  22, 7 24, 1  

GEMIDDELD: 19 , 5  28 , 5  17 , 2  18 , 1  

Tabel V ,  1.  Percentage van Fe59 incorporatie in erytrocyten bij polycythemische 
ratten na inspuiting van verschillende plasma monsters 

Eerste proef Hoofdstuk V. 

NIET MET 
PLASMA IN-
GESPOTEN. 

8 , 4  
14, 9 

19 , 1  
19 , 8  
23 , 5  

17 , l  
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Tweede proef. 

In deze proef werd onderzocht of het beenmerg van ratten met 
artritis op de toedièning van plasma met een hoog erytropoetine 
gehalte reageert met een verhoogde erytropoese. 

Uitvoering van de tweede proef. 

Bij deze proef werden mannelijk witte ratten op dezelfde wijze 
polycythemisch gemaakt als is aangegeven in de eerste proef. 
Bij een deel van de polycythemische ratten werd echter 14 uur 
na de toediening van het bloed artritis opgewekt door intra-ar
ticulaire injectie van formaline. Bij deze proef werd plasma 
ingespoten, 38, 46 en 62 uur nadat de ratten polycythemisch 
waren gemaakt. Radioactief ijzer werd toegediend na 73 uur. 
De incorporatie van dit radioactief ijzer in de erytrocyten werd 
na 14 uur gemeten bij vijf groepen polycytemische ratten, na
melijk een groep, die geen plasma toegediend kreeg, een groep, 
die normaal ratten plasma kreeg, een groep. waarbij plasma 
van anemische ratten ingespoten werd en twee groepen ratten 
met artritis waarbij de ene normaal ratten plasma en de andere 
groep plasma van anemische ratten kreeg. 

Resultaten van de tweede proef. 

Bij de groep polycythemische ratten, die geen plasma kregen, 
was het percentage, dat van de ingespoten hoeveelheid ijzer 
in 14 uur in de erytrocyten werd geincorporeerd gemiddeld 
4, 7% (1,  3 - 7. 2%). bij de polycythemische ratten ingespoten 
met normaal ratten plasma gemiddeld 3, 5% (1,  6 - 7. 1 ). bij 
polycythemische ratten, waaraan plasma van anemische ratten 
werd toegediend 1 0. 1 % (7. 3 - 1 2, 5). De uitkomst was bij de po
lycythemische ratten met artritis, ingespoten met normaal plas
ma gemiddeld 4, 3% (2, 2 - 7, 5) en bijde polycythemische ratten 
met artritis, waaraan plasma van anemische ratten toegediend 
was, gemiddeld 1 0, 5% (6, 1 -15, 9). De resultaten zijn uitgebreid 
weergegeven in tabel v. 2. 

Bespreking van de tweede proef. 

Bij de polycythemische ratten, die ingespoten waren met plas
ma van anemische ratten werd een groter deel van het Fe59 in 
de erytrocyten opgenomen dan bij de polycythemische ratten die 
ingespoten waren met normaal plasma . Dit gold zowel voor de 
groep polycythemische ratten met, als voor die zonder artritis. 
(P < 0, 01, berekend volgens Kruskal en Wallis, 1 952). Hier
uit bleek dat in de gegeven proefopstelling het beenmerg van 
ratten met artritis wel gevoelig is voor erytropoetine . 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

GEM . :  

POL YCYTHEMISCHE RATTEN POL YCYTHEMISCHE RATTEN MET ARTRITIS 

NORMAAL PLASMA PLASMA VAN NORMAAL PL ASMA PLASMA VAN 
ANEMISCHE RATTEN ANEMISCHE RATTEN 

1 , 6  7, 3 2, 2 6, 1 
2 , 0  7 , 7  2, 7 8 , 4  
2, 2 11, 0 3 , 3  9, 6  
2, 7 11 , 1  3, 4 11, 2 
3, 2 1 1 ,  1 4 , 1 11, 6 
3, 4 12, 5 6, 4 15, 9 

4,3 7 , 5  
4, 7 
7, 1 

3, 5 10, 1 4 , 3  10, 5 

Tabel V ,  2 Percentage van Fe59 mcorporatie in erytrocyten bij polycythemische 
ratten met en zonder artritis na inspuiting met normaal  ratten plasma 
en plasma van anemische ratten. 

Tweede proef Hoofdstuk V. 

POL YCYTHEMISCHE 
RATTEN 

NIET INGESPOTEN 
MET PLASMA. 

1 , 3  
4, 0 
4, 2 
4, 6 
7, 2 

4, 7 

1 
-.J 
0J 
1 
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Derde proef. 

In de bespreking van de eerste proef werd de mogelijkheid ge
opperd, dat bij ontstekingsprocessen een factor in het plasma 
kan voorkomen, die de erytropoese remt. Er werd daarom een 
onderzoek naar de aanwezigheid van een dergelijke factor ver
richt door bij normale ratten de incorporatie van radioactief 
ijzer in de erytrocyten te bepalen na intraveneuze inspuiting 
van plasma afkomstig van normale ratten en van ratten met 
artritis. 

Uitvoering derde proef. 

Een groep mannelijke witte ratten met een gewicht van ge
middeld 186 gram werd vier maal achtereenvolgens intraveneus 
via de staartvene ingespoten met telkens 2 ml. plasma afkom
stig van ratten, die gedurende vier dagen artritis van beide 
achterpoten hadden. Als controle diende een groep ratten met 
een gemiddeld gewicht van 204 gram, die met eenzelfde hoe
veelheid plasma afkomstig van normale ratten werd behandeld. 
De tweede, derde en vierde plasma injectie werd respectieve
lijk 8, 24 en 3 2 uur na de eerste injectie toegediend. De gebrui
kelijke dosis radioactief ijzer werd 34 uur na de eerste plasma 
injectie intra-peritoneaal bij alle ratten ingespoten. Na 48 uur 
werd bij alle ratten hartpunctie verricht en uit het bloedmonster 
werd het percentage Fe59 bepaald, dat van de ingespoten hoe
veelheid radioactief ijzer in de erytrocyten was geincorporeerd . 
De berekening geschiedde zoals reeds eerder aangegeven werd 
en voor deze berekening werd het bloedvolume van de normale 
rat op 5% van het lichaamsgewicht gesteld. 

Resultaten van de derde proef. 

Bij de groep ratten ingespoten met normaal plasma bedroeg 
het percentage Fe 59 , dat van de ingespoten hoeveelheid in de 
erytrocyten geincorporeerd was, gemiddeld 23, 4% (15, 3-27, 7). 
Bij de ratten, die mgespoten waren met het plasma afkomstig 
van ratten met artritis, was dit gemiddeld 24, 0% ( 12, 3 - 38, 2). 
De uitkomsten van deze proef zijn uitvoerig weergegeven in 
tabel V, 3. 

Bespreking van de derde proef. 

Uit de verkregen gegevens blijkt dat bij beide groepen het per
centage Fe 59 dat in de erytrocyten geincorporeerd werd vrij
wel aan elkaar gelijk is . Een duidelijk remmend effect van het 
plasma afkomstig van ratten met artritis kon in de gebruikte 
proefopstelling dus niet worden aangetoond. (Verschil niet 
significant volgens Wilcoxon, 1 945, 1 949). 
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No, NORMAAL PLASMA PLASMA VAN RATTEN 
MET ARTRITIS. 

1. 15,3 12, 3  
2. 22, 8 18, 9 

3. 23, 8  22, 6 
4. 23, 2  22, 9 

5. 27 , 6  29, 2  
6. 27, 7  38, 2 

GEMIDDELD: 23, 4 24, 0 

Tabel V ,  3 Percentage van Fe59 incorporatie in erytrocyten bij normale ratten na 
inspuiting met normaal ratten plasma en plasma van ratten met artri
tis . 

Samenvatting en conclusie .  

In de eerste proef, die in dit hoofdstuk beschreven is, werd 
aangetoond, dat in aanwezigheid van artritis bij anemische rat
ten de te verwachten stijging van de verhoogde erytropoetine 
activiteit in het plasma uitblijft . Dit werd aangetoond door de 
incorporatie van radioactiti ijz er te bepalen bij polycythemi
sche ratten, die ingespoten werden met normaé:ll ratten plas
ma, plasma van anemische ratten en plasma van ratten met 
artritis en van anemische ratten met artritis . 

In de tweede proef werd gevonden dat ook bij de polycythemi
sche ratten met artritis een verhoogde erytropoese optrad na 
toediening van plasma van anemische ratten. 

Uit de derde proef bleek dat inspuiting van plasma afkomstig 
van plasma van r atten met artritis geen remmende invloed op 
de incorporatie van radioactief ijzer bij normale ratten had. 

De gegevens verkregen in hoofdstuk IV en V wijz en er op dat 
bij anemie ten gevolge van ontstekingsproc essen een belang
rijke betekenis moet worden toegekend aan het uitblijven van 
een reactieve verhoging van de erytropoetine spiegel. Ery
tropoetine beïnvloedt de aanmaak van rode c ellen, doordat een 
groter aantal pro-erytroblasten ontstaat uit stamcellen. De
ze pro- erytroblasten delen zich vervolgens eri gaan differ en
tiëren. Bij ontstekingsprocessen bestaat dus waar schijnlijk 
een verminderde vorming van pro-erytroblasten . Het is ech
ter ook mogelijk dat ook de celdelingen bij de ontwikkeling van 
pro- erytroblasten tot erytrocyt door een ontstekingsproces wor
den beïnvloed. Hiervoor vonden Erslev en Hughes aanwijzin
gen in beenmerg kweken in serum van konijnen met een terpen
tijn absces,  waar al dan niet colchicine aan toegevoegd werd.  
Hierbij werd de opname van r adioactief ijzer in de c ellen be
paald . In beenmerg kweken vindt geen vorming van pro-erytro
blasten uit stamcellen plaats,  zodat de onderzoekingen van 
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Erslev en H ughes geen gegevens k onden verschaffen over de in 
ons onderz oek aan getoonde invloed van het ontstek ingsproces 
via de er ytropoetine spiegel in het bloed. I n  onz e studi e w er
den echter geen in directe aanw ijz ingen gevonden voor een in
vloed van een ontst elu ngsproces op de celdelingen, di e op tre
den bij de rijping van de pro- erytroblast tot erytrocyt. 

Uit onze onderz oekin gen b lijk t  dat er geen compensatoire 
verhoging van de erytropoese optreedt door het uitblijven van 
een verhoging van de erytropoetin e  activiteit in het bloe d bij 
ontstek ingsprocess en. 
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H OOFDST UK VI 

THERAPEUTISCHE EXPERIMENTEN BIJ RATTEN MET 
ARTRITIS. 

Uit de onderz oe kinge n  over ane mie bij ont ste kingspr oce sse n 
is ge ble ke n, dat hier bîj ee n ver ster kte afbr aak van erytr ocy
te n in de milt plaat s vindt , ter wij l  ont ste kingspr oce sse n ook 
de aanmaak van erytr ocyte n beih vloe de n  ver moe de lij k  door 
ee n re mming van de pr odu ct ie van erytr opoet ine .  

I n  t he or ie moet het du s moge lij k z ij n  de ane mie te corr ige
re n, hetz ij door t oe die ning vanextr aerytr opoet ine ,  he tz ij door 
ee n re mming van de he moly se . 

I n  dit hoofdstu k z al  ee n ver slag wor de n ge ge ve n  van ex per i
me nte n in be ide r icht inge n. 

Eerste proef. 

H ier in is nage gaan of sple ne ct omie bij r atte n me t artr it is ee n 
st ij ging van de he mat ocr ie t gaf. 

Uitvoering eerste proef. 

Bij ee n gr oe p witte manne lij ke r atte n wer d  sple ne ct omie ver
r icht na voor be hande ling met ne oar sfe namine. Ee n wee k later 
wer d  bij ee n aant al van deze diere n artr it is opge we kt door in
spu it ing van for maline . Artr it is wer d  ook opge we kt bij ee n aan
t al niet ge opereer de r atte n. Deze contro le diere n ware n e ve n
ee ns be hande ld met ne oar sfe namine . Vij f  dage n na he t be gin 
van de artr it is wer d  bloe d  afge nome n door hart pu nct ie . De he
mat ocr iet wer d  hie r van be paald me t de micr ohe mat ocr iet te ch
nie k. 

Resultaten eerste proef. 

De u it komste nz ij n weer ge ge ve n in t abe lVI , l .Bij de r atte n die 
nie t ge opereer d z ijJl, vindt me n onder invloe d van het ont ste
kingspr oce s ee n ver laagde ge midde lde he mat ocr iet waar de ,na
me lij k  van 4 3% t ot 39% . Ook bij de milt loze r atte n is de ge
midde lde he mat ocr iet waar de lager bij de diere n met artr it is, 
name lij k 41 % te ge nover 48% bij de diere n z onder artr it is. 

Bespreking eerste proef. 

De ver kre ge n  ge ge ve ns t one n  ee n daling van de he mat ocr iet 
bij de r atte n met artr it is waar bij de milt nie t  wer d  ver wij der d. 
Dit is du s in overee nste mming met de ge ge ve ns u it de eer ste 

• pr oe f van hoofdstu k III . 
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TABEL VI1 

HEMA TOCRJET BU VERSCHn.LENDE GROEPEN RATTEN. 

NORMALE RATTEN MIL TLOZE RATTEN 

Zonder Met Aruitis Zonder Met AUitiJ 
Anritis Attititis 

1. 36 36 44 38 

2. 42 39, 5 48 38 
3. 43 40 48 42, 5  
4. 44 41 48 43 
5,  45 48 43 
6. 47 49 
7. 50 
a. 50 
9. 50 

GEMIDDELD 43 39 48 41 

Het uitblijven van een effect van de operatie is nie t verwonder
lijk, omdat reeds bij de in hoofdstuk III beschreven vierde 
proef werd gevonden dat erytrocyten van ratten met artritis 
versneld uit de circulatie verdwijnen na intraveneuze toedie
ning aan normale dieren en ook aan miltloze ratten. 

Tweede proef. 

Bij deze proef is getracht de bloedvorming bij ratten me t ar
tritis tt stimultren door toediening van ratten plasma dat rijk 
aan erytropoetine was. 

Uitvoering tweede proef. 

Artritis werd opgewekt bij mannelijke witte ratten van een 
gemiddeld gewicht van 200 gram door intra-articulaire injec
tie van formaline. Deze injec tie werd na een week herhaald. 
Op de dertien dagen volgend op het begin van de proef werd één 
groep dagelijks intra-peritoneaal ingespoten met 3 ml. normaal 
plasma en een tweede groep met 3 ml. plasma van anemische 
ratten. 

Veertien dagen na het begin van de proef werd deze beein
digd. Twee en twintig uur tevoren werd radioactief ijzer (0 .  5 
ml . van een oplossing die O .  2 µC Fe 59 per ml. bevatte) ,  in 
de staartvene ingespoten. 
Een uur voor de dood werd 0. 5 ml . van ee11 met radioactief 
chroom gemerkte erytrocyten suspensie van normale ratten 
intraveneus ingespoten. 

Uit het bloedmonster dat vlak voor de dood door hartpunc tie 
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werd verkregen, werden bepaald de hematocriet, het hemo
globine gehalte, he t aantal erytrocyten per cm3 , het aantal 
reticulocyten uitgedrukt in %, de red cell mass via de verdun
ning van het radioactief chroom en uitgedrukt per 100 gram 
lichaams gewicht en de Fe 511 incorporatie in de erytrocyten.  

Resultaten tweede proef. 

De uitkomsten van deze proef zijn weergegeven in tabel VI, 2 .  
D e  gemiddelde waarde voor d e  hematocrie t was bij d e  eerste 
groep, die met normaal plasma was ingespoten 42, 3%, voor 
de tweede groep die met plasma van anemische ratten was in
gespoten bedroeg dit 42, 6%. 
De gemiddelde waarde van het hemoglobine was voor groep 1 ,  
1 3, 6% en voor groep 2 ,  1 3 ,  1 %; voor he t aantal erytrocyten 
per cm3 was dit resp. 7, 1 mill. en 6, 9 mill. ; voor he t aantal 
reticulocyten 0, 8 en 0, 9%. 
Voor de red cell mass 2, 21 en 2, 1 9  per 1 00 gram lichaams
gewicht en voor de Fe 59 incorporatie in de erytrocyten 3 8, 1 
en 3 8, 0o/o. 

Bespreking tweede proef. 

Toediening van een vrij grote hoeveelheid plasma van anemi
sche ratten als bron van erytropoetine had in deze proef gee n  
effect bij ratten m e t  artritis op d e  hematocriet, he t hemoglo
binegehalte, he t aantal erytrocyten, de re tic ulocyten, de red 
cell mass en de Fe 59 incorporatie. 

In de tweede proef van hoofdstuk V werd wel effect van plas
ma van anemische ratten waargenomen wanneer dit toegedie nd 
werd aan polycythemische ratten die tevens artritis hadden.  
Dit maakt he t onwaarschijnlijk dat bij ontstekingsprocessen 
inac tivering van circulerend erytropoetine plaats vindt. 
He t is echter wel mogelijk, dàt he t beenmerg niet  in staat is, 
de productie van erytrocyten boven he t normale niveau op te 
voeren, omdat bij ontstekingsprocessen een deel van de reser
ve capaciteit in de vorm van niet gedifferentieerde cellen wordt 
gebruikt b . v. voor leukopoese. 

We moeten echter ook rekening houden met de mogelijkheid 
dat het exogeen toegediende erytropoe tine heeft geleid tot een 
verdere vermindering van de productie van endogeen erytro
poetine. Wanneer het mogelijk is, over een geconcentreerd 
erytropoe tine preparaat te beschikken, zodat een grotere dosis 
toegediend kunnen worden, zou he t de moeite waard zijn deze 
proef te herhalen. 

Samenvatting en conclusie . 

In dit hoofdstuk wordt een verslag gegeven over he t effe c t  van 
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splenectomie op de hematocrie t bij ratten me t artritis.  Me t de
ze operatieve ingreep kon nie t  worden voorkomen dat een da
ling van de hematocrie t optrad . 

In de tweede proef werd aan een groep ratten me t artritis ge 
durende dertien dagen dagelijks 3 ml . normaal ratten plasma 
toegediend en aan een tweede groep ratten me t artritis 3ml. .. 
plasma van anemische ratten. De toediening van dit plasma dat 
rijk was een erytropoetine had geen effec t  op de hematocrie t, 
het hemoglobine gehalte, e rytrocyten, re ticulocyten, red cell 
mass en Fe 59 incorporatie . 

De uitkomsten van deze proeven werden be sproken. Het werd 
wenselijk geacht toediening van groter hoeveelheden erytropoe
tine bij de anemie ten gevolge van ontstekingsprocessen te be
proeven. 



H O O F D S T U K V I I  

SAMENVATTING 

In hoofdstuk I wordt een kort overzicht gegeven van de litera
tuur over de anemie bij reumatoïde artritis en bij ontstekings
processen in het algemeen. De beschikbare gegevens wijzen er 
op, dat bij deze vorm van bloedarmoede de levensduur van de 
erytrocyten matig verkort is. Hemolyse kan echter niet de eni
ge factor verantwoordelijk voor het ontstaan van de anemie zijn, 
omdat gebleken is dat het beenmerg de aanmaak van erytro
cyten onder bepaalde omstandigheden zes tot achtvoudig kan 
verhogen. Bij ontstekingsprocessen blijft compensatie van 
de geringe hemolyse echter uit. De aanmaak schiet tekort voor 
het handhaven van een normaal hemoglobinegehalte. 

In hoofdstuk II wordt een verslag gegeven van de bepaling van 
de schijnbare halfwaarde tijd van de eigen met radioactief 
chroom gemerkte erytrocyten bij een twaalftal patienten met 
anemie tengevolge van reumatoïde artritis . Deze varieerde van 
21 tot 28 dagen en bedroeg gemiddeld 24, 5 dag, terwijl bij 
15 normale personen de halfwaarde tijd varieerde van 28 tot 
35 dagen en gemiddeld 31, 5 dag was. 

Ook werd de radioactiviteit gemeten aan het lichaamsopper
vlak boven het hart, de lever, de milt, de longen en in sommi
ge gevallen boven een ontstoken kniegewricht en boven het on
derbeen. Op deze wijze kon een indruk worden verkregen van 
de plaats waar de afbraak van erytrocyten plaats vindt. De ge
gevens, die uitvoerig weergegeven zijn in tabel II, 2, 4 wijzen op 
afbraak in de milt en waarsc�ifnlijk ook in de lever. In geen en
kel geval werd een duidelijke toename van de radioactiviteit 
boven de ontstoken kniegewrichten waargenomen. Hier kon dus 
geen afbraak van erytrocyten worden aangetoond. De verkre
gen gegevens wijzen er op, dat de licht versnelde afbraak van 
erytrocyten bij patienten met anemie ten gevolge van reuma
toïde artritis plaats vindt in dezelfde organen als bij normale 
mensen. 

In hoofdstuk 111 wordt een serie experimenten beschreven bij 
ratten, waarbij artritis was opgewekt door intra-articulaire 
inspuiting van formaline. Het was nodig van dit proefdier ge
bruik te maken voor een meer uitgebreide studie over de af
braak van erytrocyten bij ontstekingsprocessen. 

In de eerste proef werd bepaald welk percentage van inge
spoten met radioactief chroom gemerkte erytrocyten van nor
male ratten na veertien dagen nog in de circulatie aanwezig 
was bij normale ratten en ratten met artritis. De gemiddèlde 
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waarde voor normale ratten was 32% {1 9-44%) bij ratten met 
artritis gemiddeld 10% (0-20%). Bij de twee groepen ratten wer
den ook de z. g. red cell mass en de hematocriet bepaald. De 
hematocriet bedroeg bij de normale groep ratten gemiddeld 
45,  5 %  (44-48%) en bij de ratten met artritis gemiddeld 3 3 %  (26 -
40%). De red cell mass, die aan het eind van de proef bepaald 
werd volgens de isotopen dilutie methode met behulp van met 
Fe 59 gemerkte erytrocyten. was bij de normale groep ratten 
2, 1 7  ml. (1 , 76-2, 5 1 )  per 100 gram lichaamsgewicht en bij 
de ratten met artritis gemiddeld 1 .  86 ml. per 100 gram li
chaamsgewicht ( 1 ,  64-2, 03).  

Er werd dus een daling van de hematocriet, van de red cell 
mass en van het percentage circulerende gemerkte cellen bij 
ratten met artritis gevonden. Bij deze twee groepen ratten werd 
eveneens een onderzoek ingesteld naar de radioactiviteit van 
verschillende organen. Uit de meting van de hoeveelheid radio
actief ijzer. die immers afkomstig is van de erytrocyten, die 
acl.ll het einde van de proef waren ingespoten, en van het radioac
tief chroom, dat afkomstig is van erytrocyten, die aan het be
gin van de proef waren ingespoten, kon worden nagegaan, wel
ke organen chroom bevatten afkomstig van erytrocyten, die te 
gronde zijn gegaan. Uit deze proef bleek dat de milt en in min
dere mate ook de lever zowel bij de normale ratten als bij de 
ratten met artritis de voornaamste plaats van afbraak van de 
erytrocyten is. Er werden geen aanwijzingen voor afbraak in 
het ontstoken gebied gevonden . 

In de tweede proef werd nagegaan of de afbraak in de milt bij 
ratten met artritis moet worden toegeschreven aan een bescha
diging van de circulerende erytrocyten of aan een hyperfunc
tie van de milt. Hiertoe werd de hoeveelheid gemerkte erytro
cyten bepaald, die na één uur in de milt, lever en nieren aan
wezig was, na intraveneuze inspuiting van met radioactief 
chroom gemerkte normale ratten erytrocyten. bij een groep 
normale ratten en een groep ratten met artritis. Een sus
pensie erytrocyten van ratten met artritis werd ook toegediend 
aan twee groepen ratten nl. normale ratten en ratten met artri
tis. Bij deze dieren werd eveneens de radioactiviteit van le
ver. milt en nieren gemeten. De uitkomsten 7.ijn uitvoerig weer
gegeven in tabel III, 4, 5 ,  6, 7, 8, Ba en fig. III, 3 .  In de vier onder
zochte groepen werden geen significante verschillen gevonden 
in de hoeveelheid radioactiviteit in de lever en de nier. Het 
bleek echter dat de milt zowel bij normale als bij ratten met 
artritis een hoger percentage gemerkte erytrocyten bevatte na 
inspuiting van erytrocyten afkomstig van ratten met artritis. 
De verkregen gegevens wijzen er dus op dat de bij ratten met 
artritis circulerende erytrocyten op de één of andere wijze zijn 
veranderd zodat zij in versterkte mate door de milt worden 
vastgehouden. 
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In proeven met transfusie van erytrocyten van patienten met 
reumatoïde artritis bij normale personen was door Freireich 
c. s. een normale over levingsduur van deze erytrocyten gevon
den. Dit wees volgens deze onderzoekers er op dat de erytro
cyten bij dit ontstekingsproces normaal zouden zijn. Dit lijkt 
in tegenspraak te zijn met de uitkomsten van de tweede proef . 
Deze tegenstelling kan men verklaren door aan te nemen, dat 
niet alle erytrocyten in dezelfde mate beschadigd zijn. Men kan 
veronderstellen dat de beschadigde erytrocyten gedurende de 
eerste 24 of 48 uur uit de bloedbaan worden verwijderd, ter
wijl de overgebleven erytrocyten een normale levensduur heb
ben . Met de Ashby techniek, die door Freireich c. s. werd ge
bruikt, is het echter zeer moeilijk een iets versnelde afbraak 
in de eerste dagen aan te tonen als de overlevingsduur curve 
normaal is. 

Om hieromtrent inzicht te verkrijgen werd bij normale rat
ten de afbraak speciaal in de eerste 48 uur en ook in de daar
aan volgende zes dagen bestudeerd na inspuiting van gemerkte 
erytrocyten van ratten met artritis en na inspuiting van nor
male ratten erytrocyten. De uitkomsten zijn weergegeven in 
tabel III, 9 .  

N a  4 8  uur bleek gemiddeld 18, 5o/o van de ingespoten normale 
ratten erytrocyten uit de bloedbaan te zijn verdwenen, terwijl 
25, 3% van de erytrocyten van de ratten met artritis afgebro
ken waren. Zes dagen nadien was van de normale, na 4 8  uur 
nog aanwezige erytrocyten, een percentage van 3 3 o/o verdwenen, 
van de erytrocyten afkomstig van ratten met artritis was in 
dezelfde periode 32, 9% afgebroken. Inderdaad bleek dus dat 
de afbraak van erytrocyten afkomstig van ratten met artritis 
na inspuiting bij normale ratten alleen gedurende de eerste 4 8  
uur versneld is, doch daarna geheel normaal verloopt. Deze 
gegevens wijzen er op, dat bij ratten met een ontstekingspro
ces beschadiging van een deel der circulerende erytrocyten 
plaats vindt, die leidt tot sequestratie in de milt. 

In een vierde proef werd nagegaan of versnelde afbraak van 
beschadigde erytrocyten ook plaats vindt als de milt verwijderd 
is . Daarvoor werd bij een groep ratten splenectomie verricht 
na behandeling met neosalvarsan. Bij de helft van deze groep 
ratten werden normale met radioactief chroom gemerkte rat
ten erytrocyten en bij de overige gemerkte erytrocyten van 
ratten met artritis ingespoten� Na twee dagen werd bepaald hoe
veel van de ingespoten erytrocyten nog in de circulatie aanwe
zig waren. Bij de ratten ingespoten met normale erytrocyten 
was dit gemiddeld 89,  7% en bij de ratten ingespoten met ery
trocyten afkomstig van ratten met artritis bedroeg dit 86,  5 %. 

In een tweede proef waren de uitkomsten 96,  O o/o  resp . 90 , 2% 
en in een derde proef 93,  0 %  resp. 89,  8%. 
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Volgens dE!ze gegevens verdwijnen dus de erytrocyten, die in 
de circulatie van ratten met artritis beschadigd waren, ook 
versneld uit de bloedbaan als de milt verwijderd is. 

In de vijfde proef werd dit zelfde experiment herhaald doch 
nu werden in plaats van met Cr51 - gemerkte erytrocyten, jonge 
met Fe59 - gemerkte erytrocyten gebruikt . Dit bood het voor
deel dat alleen erytrocyten van een bepaalde leeftijd werden ge
bruikt. De uitkomsten waren analoog aan die van de vorige 
proef . Na twee dagen waren gemiddeld 93,  7 %  van de normale 
rode cellen nog in de circulatie, en 86,  4% van de erytrocyten 
van ratten met artritis. Dit wijst er op dat de beschadiging, 
die tot versnelde afbraak leidt, een "random" proces is, dat 
de rode cellen onafhankelijk van de leeftijd aantast. 

In de zesde proef werd onderzocht of incubatie gedurende drie 
uur op 37°C in plasma van ratten met artritis een ongunstige 
invloed had op normale ratten erytrocyten. 

Als maatstaf voor de beoordeling van een eventuele schade
lijke invloed werd genomen het percentage dat van de ingespo
ten hoeveelheid gemerkte erytrocyten één uur na inspuiting in 
de milt aanwezig was. Dit bedroeg 1, 57% voor ratten erytro
cyten geincubeerd met normaal ratten plasma en 1, 47% voor 
de erytrocyten geïncubeerd met plasma afkomstig van ratten 
met artritis. In deze proefopstelling werden dus geen aanwij
zingen gevonden voor het voorkomen van een factor in het 
plasma van ratten met artritis die schadelijk is voor de ery
trocyten. 

In de zevende en achtste proef werd nagegaan in hoeverre het 
circuleren door het ontstoken gebied van betekenis is voor de 
beschadiging die erytrocyten ondergaan bij ratten met artri
tis. 

Hiertoe werden normale gemerkte erytrocyten ingespoten bij 
ratten met artritis, bij een deel ervan was de circulatie door 
het ontstoken gebied opgeheven door een ligatuur om de zieke 
extremiteit. 

In de zevende proef werd bepaald hoeveel van de ingespoten 
erytrocyten na zes uur bij beide groepen in de milt aanwezig 
waren . Bij dieren zonder ligatuur rond de zieke extremiteit 
bleek de milt namelijk gemiddeld 1 ,  9% van de hoeveelheid in
gespoten erytrocyten te bevatten, bij de groep ratten met li
gatuur bedroeg dit gemiddeld O ,  6%. Dit verschil is niet nood
zakelijkerwijs het gevolg van een retentie van beschadigde ery
trocyten, maar kon even goed berusten op circulatie verande
ringen bij de ratten met een afgebonden poot. 

Daarom werd in de achtste proef de zevende proef herhaald, 
met dien verstande dat aan het eind van de zes uur, hartpunc
tie werd gedaan bij de twee groepen ratten met artritis. Bloed 
van elk der beide groepen werd gemengd en daarna ingespoten 



-91-

bij normale ratten. Hierbij werd één uur later nagegaan welk 
deel van de ingespoten gemerkte erytrocyten zich in de milt be
vond. Op deze wijze kon een eventuele invloed van het aanbren
gen van de ligatuur op de bloedrijkdom in de milt worden ge
elimineerd. Er werd in de milt gemiddeld �. 0 7 %  gevonden van 
de erytrocyten die door het ontstoken gebied hadden gecircu
leerd en gemiddeld 1, 56% van de erytrocyten die niet in con
tact waren geweest met het ontstoken gebied. De verkregen 
uitkomsten zijn in overeenstemming met de door ons geopper
de veronderstelling dat het circuleren door een ontstoken ge
bied een ongunstige invloed kan hebben op de vitaliteit van de 
erytrocyt. 

In hoofdstuk IV wordt een onderzoek beschreven naar de bloed
spiegel van het erytropoetine bij een viertal normale perso
nen, een tiental patienten met anemie ten gevolge van reuma
toïde artritis, twee patienten met pernicieuze anemie, een pa
tient met ferri prive anemie en een patient met anemie door 
bloedverlies, die tevens een chronisch longinfect had. 

Als testobject werden vastende ratten gebruikt waarbij het 
percentage bepaald werd dat van een intra-peri toneaal inge
spoten dosis radioactief ijzer in 14 uur in de erytrocyten werd 
geincorporeerd. De resultaten van deze proef zijn weergege
ven in tabel IV, 1 .  

Uit de gegevens blijkt dat i n  iedere groep ratten, die met een 
bepaald plasma monster zijn ingespoten, vrij grote variaties 
voorkomen. De gemiddelde uitkomsten per groep varieren ech
ter minder. 

Bij de vastende ratten, die niet met plasma ingespoten wa
ren, werd een gemiddelde incorporatie van 6, 4% gevonden, 
hetgeen een duidelijke verlaging betekent van de erytropoeti
sche activiteit ten opzichte van normale niet vastende ratten, 
waar een gemiddelde waarde van 21, 9% (25, 5-18, 3 %) gevonden 
werd. Bij de vastende ratten ingespoten met plasma monsters 
van normale personen, werd een gemiddelde waarde gevon
den van 4, 7 %  (3, 4-5,  4 %). De vastende ratten ingespoten met 
plasma van patienten met anemie ten gevolge van reumatoïde 
artritis hadden een Fe59 incorporatie van gemiddeld 3, 3% 
(2, 1-5, 4%). 

Bij de groepen ratten ingespoten met plasma van anemische 
patienten met pernicieuze anemie of ijzerdeficiëntie werd een 
gemiddelde waarde van 9, 5% (9- 9, 9%) gevonden . Het plasma 
van de vierde anemische patient, die tevens een longinfectie 
had, gaf een gemiddelde ijzerincorporatie van 3 ,  8 %  (2, 3-7 ,8%). 
Uit de bovenstaande gegevens blijkt, dat in het plasma van pa
tienten met anemie tengevolge van reumatoïde artritis géén 
stijging van de erytropoetine activiteit werd gevonden, terwijl 
dit wel werd aangetoond in het plasma van de andere anemi-
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mis che pa tie nte n  me t uitz onde ring van de patie nt. die te ve ns 
ee n chr onis ch lq nginfe ct had. Daar e chte r de graad van ane 
mie van deze be ide groe pe n pat ie nte n nie t  e ve n  groot w as ,  mag 
me n nie t z onde r mee r  concl ude re n, dat de ane mie bij patie nte n  

tPn ge vol ge van re umatoï de artritis mag w orde n toe ges chre ve n 
aan he t uitbl ijve n van ee n ve rhoging van de e ry tropoe tine s pie 
gel te n ge vol ge van he t onts tek ings proces. 

In hoofds tuk V w orde n ee n aantal die rex pe rime nte n bes chre
ve n w aarbij ge bruik ge maakt w ordt van ratte n me t artritis , die 
door intra- ar ticul aire inje ctie me t formaline in de achte rpo
te n opgewekt we rd. I n  de ee rs te proe f we rd de invl oe d van ee n 
onts tek ings proces op de e ry tropoe tine s pie gel in he t bl oe d be 
s tudee rd bij ratte n me t e n  z onde r ar tritis , die daarbij in ge
lijke mate ane mis ch w are n  ge maak t. Dit ges chie dde door me t 
be hul p van ee n hartpunctie ee n hoe veel he id bl oe d af te ne me n, 
die gel ijk w as aan de hel ft van he t be reke nde bl oe dvol ume .  Op 
deze w ijze we rd dus voor de groe p normale ratte n e n  voor de 
groe p ratte n me t artritis ee nzel fde mate van bl oe dar moe de 
ve rk re ge n  e n  we rd in dit die rex pe rime nt te ge moe t gek ome n 
aan he t bezw aar van he t ve rs chil in graad van ane mie z oals 
dit bij de twee g roe pe n patie nte n bes tond, bes chre ve n  in hoofd
s tuk IV. Bij de twee groe pe n ratte n we rde n  twee dage n na de 
ee rs te haI' tpun ctie , opnie uw op dezel fde w ijz e bl oe d afge nomer. 
e n  we rd al dus pl as ma afk oms tig van ane mis che die re n, ve r
kre ge n  z owel van normale ratte n als van ratte n me t artritis .  
Bij de ee rs te har tpunctie we rd dus he t normale pl as ma ve rk re 
ge n e n  he t pl as ma van ratte n me t artritis . 

A ls tes tobje ct voor deze vie r s oorte n pl as ma we rde n  ratte n 
ge bruik t, die door middel van trans fus ie me t ee n s us pe ns ie van 
e rytrocyte np oly cy the mis ch w are n ge maak t. De ve rs chille nde 
s oorte n pl as ma mons te rs we rde n  ge middel d 18 , 26 e n  42 uur 
na de e ry trocyte n transfus ie intrave ne us via de s taar tve ne in
ges pote n. Voor deze proe f we rd e ve nee ns na 5 3  uur ee n hoe 
veel he id radioactie f ijze r intrape ritone aal inges pote n. He t pe r
ce ntage , dat van deze hoe veel he id in de e ry trocy te n  w ordt ge 
ï ncorporee rd, is ee n maats taf voor de e ryt ropoese . 70 U ur na 
he t be gin van de proe f we rd bij alle die re n hartpunctie ve rricht 
e n  uit dit bl oe dmons te r we rd he t bove nge noe mde incorporatie 
pe rce ntage be paal d, w aar bij voor de be reke ning van he t bl oe d
vol ume 5 ,  6% van he t l ichaams gew icht we rd aange nome n. U it 
de res ul taten bleek dat bij de groe p poly cy the mis che ratte n 
w aar bij gee n  pl as ma w as inges pote n  he t incorporatie pe rce n
tage ge midde l d  17 , 2 (8-24%) be droe g, bij de groe p inges pote n 
me t normaal ratte n pl as ma ge middel d 19, 5 (10- 30%) . bij de 
groe p be handel d me t  pl as ma afk oms tig van ratte n me t artritis 
ge midde l d  17 , 1 (12-23%) , bij de groe p inges pote n me t pl as ma 
van ane mis che ratte n ge middel d 28 , 4% (20 - 5 3%) e n  bij de groe p 
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ratten ingespoten met plasma van anemische r atten, die bo
vendien artritis hadden werd een percentage gevonden van ge
middeld 1 8.% (14-24%) . Bij een groep niet folycythemische r at
ten werd ter zelfdertijd een percentage Fe 9 van gemiddeld 44% 
(35-5:5%) vastgesteld. Uit de gegevens blijkt, dat alleen bij de 
groep polycythemische ratten, die ingespoten was met plasI1J.a 
afkomstig van anemische ratten zonder artritis een duidelijke 
verhoging van de incorporatie van radioactief ijzer kon worden 
waargenomen. In het plasma van de anemische ratten, die te
vens artritis hadden kon dus geen verhoging van de erytropoe
tine spiegel worden aangetoond hoe we I de graad van anemie voor 
deze beide groepen ratten gelijk was . Dit wijst er dus op, dat 
ondanks de anemie de verhoging van de bloedspiegel van ery
tropoetine in aanwezigheid van een ontstekingsproces uitblijft . 
Geheel bewijzend is deze proef echter nog niet, omdat in het 
,>lasma van dieren met artritis een factor aanwezig zou kunnen 
zijn, die de erytropoese remt . In de derde proef is hierop na
der ingegaan. 

In een tweede experiment werd nagegaan of het beenmerg bij 
ratten met artritis wel kan reageren op toediening van erytro
poetine. Daarom werd plasma van anemische ratten ingespo
ten bij polycythemische ratten, waarbij tevoren artritis was op
gewekt . Als contró le groepen werden gebruikt polycythemische 
ratten met artritis ,  die normaal plasma kregen, voorts waren 
er twee groepen polycythemische ratten zonder artritis,die res
pectievelijk met normaal ratten plasma en plasma van anemi
sche ratten werden ingespoten . Polycythemie werd op dezelfde 
wijze opgewekt als in de vorige proef. Het plasma werd even
eens intraveneus toegediend, maar nu geschiedde dit 38, 46 en 
62 uur, nadat dP ratten polycythemisch waren gemaakt . 

Wederom werd de incorporatie van radioactief ijzer in de ery
trocyten gebruikt als maatstaf voor de erytropoese . Dit werd 
na 73 uur intraperitoneaal ingespoten terwijl na 86 uur bij alle 
ratten hartpunctie werd verricht. 

Uit de resultaten bleek dat bij de polycythemische ratten waar
bij geen plasma was ingespoten het incorporatie percentage ge
middeld 4, 7 %  ( 1 ,  3-7,  2%) bedroeg, bij de polycythemische rat
ten ingespoten met normaal ratten plasma was dit gemiddeld 
3, 5% ( 1 ,  6-7,  1 %), bij de polycythemische ratten, die plasma van 
anemische r atten kregen was dit gemiddeld 10 ,  1 % (7, 3 - 1 2, 5%) . 
Bij de polycythemische ratten met artritis, die ingespoten wa
ren met normaal ratten plasma en plasma van anemische rat
ten werd een percentage gevonden van 4, 3 (2 ,  2-7,  5%) , resp . 
10, 5% (6, 1 - 1 5 ,  9%) . De uitkomsten van deze proef zijn uitvoe
rig weergegeven in tabel V, 2 .  Uit de gegevens blijkt dat in de 
gegeven proefopstelling het beenmerg bij ratten met artritis 
wel gevoelig is voor erytropoetine . 
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In de derde proef werd nagegaan of in het plasma van ratten 
met artritis een factor voorkomt die de erytropoese remt . 
Daartoe werd een groep mannelijke witte ratten viermaal ach
tereenvolgens intraveneus in de staartvene ingespoten met plas
ma afkomstig van r atten die gedurende vier dagen artritis van 
de achterpoten hadden. 

De tweede, derde en vierde injectie werd respectievelijk 8 
uur, 24 en 32 uur na de eerste injectie gegeven. Het radioac
tieve ijzer dat ook in deze proef voor het kwantitatieve onder
zoek van de erytropoese werd gebruikt, werd na 34 uur intra
peritoneaal toegediend. Na 48 uur werd hartpunctie verricht 
en uit dit bloedmonster werd het percentage Fe 59 bepaald,die 
van de ingespoten hoeveelheid in de erytrocyten geïncorporeerd 
was . Als contröle groep diende een groep normale ratten, die 
op dezelfde wijze met normaal plasma ingespoten werd. De re
sultaten van deze proef zijn weergegeven in tabel V, 3 .  Bij bei
de groepen ratten werd geen duidelijk verschil in het percen
tage van het in de rode cellen gëincorporeerde ijzer gevonden. 
Voor de ratten ingespoten met normaal plasma bedroeg dit ge
middeld 23, 4% (1 5 ,  3-27 ,  7 %) en voor de groep ratten ingespoten 
met plasma van ratten met artritis was dit gemiddeld 24, O o/o  
(12,  3-38, 2o/o) .  In de gegeven proefopstelling kon dus geen dui
delijk remmend effect van plasma afkomstig van ratten met 
artritis worden aangetoond. 

De gegevens verkregen in hoofdstuk IV en V wijzen er op dat 
het niet optreden van een compensatoire verhoging van de ery
tropoese bij ontstekingsprocessen moet worden toegeschreven 
aan een uitblijven van een stijging van de erytropoetine spiegel. 
In hoofdstuk VI wordt een verslag gegeven over het effect van 
splenectomie op de hematocriet bij ratten met artritis . Deze 
bedroeg bij miltloze ratten zonder artritis 48% en bij miltlo
ze ratten met artritis gedurende 5 dagen gemiddeld 41 o/o. Met 
deze operatieve ingreep kon dus niet worden voorkomen dat een 
daling van de hematocriet optrad. 

In een tweede proef werd aan een groep ratten met artritis 
gedurende dertien dagen dagelijks 3 ml. normaal ratten plas
ma toegediend en aan een tweede groep ratten met artritis,  ge
durende dezelfde periode 3 ml. plasma van anemische ratten. 
De toediening van dit plasma dat rijk was aan erytropoetine had 
geen effect op de hematocriet, het hemoglobinegehalte, net 
aantal erytrocyten, reticulocyten, red cell mass en Fe 59 in
corporatie .  Ter verklaring van dit negatieve resultaat werd 
de mogelijkheid naar voren gebracht dat toediening van exo
gene erytropoetine leidt tot een verdere vermindering van de 
productie van endogeen erytropoetine . Het werd daarom wen
selijk geacht toediening van grotere hoeveelheden erytropoetine 
bij de anemie tengevolge van ontstekingsprocessen te beproe
ven. 



SU M M A R Y  

In Chapter I a  brief review is given of the literature on anae
mia in rheumatoid arthritis and in inflammatory processes in 
general . The available data indicate that in this form of anae
mia the life span of the erythrocytes is only moderately short
ened . Haemolysis cannotbe the only factor responsible for the 
production of the anaemia as it has been shown that the bone 
narrow under certain circums tance s can rai se the red cell pro
duc tion six to eight fold. In inflammatory processes there is 
no compensation for the slight haemolysis. Apparently the pro
duction is not sufficiently increased to maintain a normal hae
moglobin level . 

In Chapter II a report is given about the determination of the 
apparent half survival time of the patients own erythrocytes 
labelled with radioactive chromium in 1 2  patients with anaemia 
due to rheumatoid arthritis. This varied from 21 to 28 days 
with an average of 24.5 days, whereas in 15 normaJ persona 
the T½ varied from 2 8  to 35 days, with an average of 31,  5 days. 

The radioactivity was also measured at the body surface over 
the heart, liver, spleen, lungs and in some cases, over an 
inflamed knee joint and over the lower leg. In this way infor
mation was obtained about the site of red cell destruction. The 
findings that are shown in detail in table II, indicate breakdown 
in the spleen and probably in the liver as well . In no single case 
was a consistent and definite increase of radioactivity obser
ved over the inflamed knee joint. We could therefore not de
monstrate red cell destruction in the inflamed area. The ob
tained data indicate that the slightly accelerated breakdown of 
erythrocytes in patients with anaemia due to rheumatoid arthri
tis takes place in the same organs as in normal persona. 

In Chapter III a series of experiments is described in rats in 
which arthritis was produced by intra-articular injection of a 
2% solution of formalin. It was necessary to use experimental 
animals for a more extensive study of the mechanism of de
struction of the red cell in inflammatory processes. 

In the first experiment we determined the percentage of in
jee ted Cr 51 - tagged normal rat erythrocyte s, which remained 
in the circulation after fourteen days bath in normal rats and 
in rats with arthritis. The average value for normal rats was 
3 2% (range 1 9  - 44%); in rats with arthritis the average wa"s 
10% (range O - 20%) .  In these two groups of rats the red cell 
maas and the haematocrit were also estimated . 
The haematocrit showed an average of 45,5% (range 44 - 48%) 
in the normal group and in rats with arthritis an average of 
33% (range 26 - 40%).  The average value of the red cell mass 
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which was e stimated at the end of the experiment using the 
isotope dilution me thod with the help of erythrocytes labelled 
with Fe 59 • was in the normal group of rats, 2. 1 7 ml. (range 
1 .  7 6  - 2. 5 1%) per 1 00 gram body weight and in rats with arthri
tis 1 .  86 ml. per 1 00 g. body weight (range 1 .  64 - 2. 03 %). 

We observed therefore a decrease of the haematocrit, of the 
red cell mass and of the percentage of circulating labelled cells 
in rats with arthritis. 

In addition we dete rmined the radioac tivity of various organs 
in these two groups of rats. The measurerr,ent of the radioac tive 
iron, which is derived from the erythrocytes injected at the and 
of the experiment and which gives an indication of the amount 
ofblood in the organs, and the de termination of the radioac tive 
chromium, which i s  derived from the erythrocytes injected at 
the beginning of the experiment and to which both circulating 
and destroyed red c ells contribute, made it possible to dete r
mine which organs contain chromium from th � erythrocytes 
that have been destroyed. The se data indicate that the spleen 
and, to a lesser degree, the liver, are the main sites of red 
cell destruction, both in normal rats and in rats with arthritis. 
We could not de tect significant red cell destruction in the area 
of inflammation. 

In the second experiment we tried to determine whether the 
breakdown of red cells in the spleen in rats with arthritis should 
be ascribed to damage of the circulating erythrocytes or to a 
hyperfunc tion of the spleen. For this purpose an estimation was 
made of the percentage of tagged erythrocytes pre sent in the 
spleen, liver and kidneys of a group of normal and a group of 
arthritic rats one hour af ter an intravenous injec tion of normal 
rat erythrocyte s labelled with radiochromium. 
This was also done in a group of normal rats and a group of 
arthritic rats after the administration of tagged erythrocytes 
obtained from arthritic rats. In the four groups we could not 
find significant differences in the relative amounts of labelled 
red cells in the liver and kidneys. The spleen however contained 
a higher percentage oflabelled erythrocytes obtained from ar
thritis donor rats bath in the normal and the arthritic receptor 
rats. The se re sults sugges t  that in some way circulating ery
throcytes from arthritic rats are changed so that they are re
tained by the splee n. 

In cross transfusion experiments with erythrocyte s from pa
tients with rheumatoid arthritis into normal persons a normal 
survival time of the se erythrocytes was found by Freireich et. 
al, with the Ashby technique . According to the se workers this 
sugge sts that the erythrocytes in this disease are normal. This 
seems to be in disagreement with the re sults of the second ex
periment. This contradiction may howeve r be explained by as-
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suming that not all erythrocytes are damaged to the same de
gree . If only a small fraction of the red cells is damaged one 
may assume that the damaged erythrocytes are rapidly removed 
from the circulation during the first 24 or 48 hours, while the 
remainingerythrocytes have a normal life span. With the Ash
by technique, used by Freireich et al, it is very difficult to de
monstrate a slightly accelerated breakdown in the first days, 
if the red cell survival is subsequently normal. 

We decided therefore to determine the rate of destruction of 
Cr51- tagged erythrocytes obtained from normal rats and arthri
tic rats during the first 48 hours and in the following 6 days 
after they had been injected into normal rats. The results are 
presented in Table III, 9. After 4 8  hours an average of 1 8. 5 %  of 
the injected normal rat erythrocytes was missing from the 
blood stream, while 25 . 3 % of the arthritic rat erythrocytes 
had been destroyed. Six days later 3 3 .  Oo/o of the normal rat 
erythrocytes present aft.er 48 hours had disappeared and 32. 9 %  
of the arthritic rat erythrocytes. The destruction of arthritic 
rat erythrocytes af ter injec tion into normal rats was apparently 
accelerated only during the first 48  hours after injection hut 
lateron proceeded at a normal rate. These data are in agree
ment with the idea, that in rats with an inflammatory process 
a fraction of the circulating erythrocytes is damaged and sub
sequently sequestrated in the spleen, 

The object of the fourth experiment was to find out whether the 
accelerated destruction of damaged erythrocytes takes place 
if the spleen is removed. Splenectomy was performed in a group 
of rats after treatment with neoarsphenamine. One half of this 
group of animals was injected with radioactive labelled red 
cells from normal rats and the remainder with tagged red cells 
from arthritic rats. After two days the number of injected red 
cells still present in the circulation was estimated . In the rats 
injected with normal erythrocytes the average was 89, 7% and 
in the rats injécted with red cells from arthritic rats it was 
86, 5 %. 

In a second experiment the results were 9 6 .  0% and 90. 2% 
respectively, and in a third experiment 93 . 0% and 8 9 .  8% res
pectively. 

These results showed that the erythrocytes damaged in the. 
circulation of arthritic rats are destroyed even when the spleen 
has been removed. 

In the fifth experiment the faurtb. experiment was repeated 
but, this time, we used not Cr 51 - tagged erythrocytes, hut 
young red cells labelled with Fe 59 • The results were ana
logous to those of the previous experiment. After two days 
there was an average of 93 . 7% of the normal red cells still in 
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the circulation and 86. 4% of erythrocytes from rats with arthri
tis. While the data in this experiment were not statistically 
signifidmt (0. 1 < p > 0 .  05) the re sult suggests that the initia! 
damage, which results in destruction, affects the red cells at 
random. 

In the sixth experiment we tried to find out if incubation for 
three hours at 37° C in plasma from arthritic rats has an un
favóurable influence on the red cells of normal rats. We used 
as a criterion for the detection of red cell injury the percentage 
of labelled erythrocytes that was present in the spleen one hour 
after their injection into normal rats. This turned out to be 
1 .  57% for rat erythrocytes incubated with normal rat plasma 
and 1 .  47% for erythrocytes incubated with plasma from arthri
tic rats. In this experimental set-up we could not detect a fac
tor in the plasma of rats with arthritis that injures erythrocy
tes. 

In the seventh and eight experiment we tested the hypothesis 
that exposure to the inflamed area is responsible for the damage 
to the erythrocytes in arthritic rats. 

For this purpose normal Cr51 - tagged erythrocytes were in
jected into rats with arthritis. In a number of these animale the 
circulation through the inflamed area had been interrupted by 
a ligature around the affected extremity applied immediately 
before the injection of the labelled red cells. 

In the seventh experiment the nuinber of injected erythrocytes 
present in the spleen six hours after the injection was deter
mined in both groups. In animale without a ligature around the 
affected limb the spleen contained an average of 1 .  9% of the 
injected erythrocytes. In the group of rats with a ligature the 
average figure was 0.  6%. This difference is not necessarily 
the result of a retention of damaged erythrocytes, but might 
be due to changes in the circulation in the spleen, if the ap
plication of the ligature resulted in shock. 

For this reason the eight experiment consisted of a modified 
seventh experiment. At the end of the sixth hour heart punc.ture 
was performed in the two groups of rats with arthritis. Blood 
from each of the two groups was mixed and then injected into 
normal rats. We determined the percentage of the injected 
labelled erythrocytes present in the spleen after one hour. In 
this way the direct influence of ·a possible shock due to the li
gature on the quanti ty of blood in the spleen could be eliminated . 
It was founà, that in the spleen the re was an ave rage of 2 .  07% 
of the erythrocytes which had circulated through the inflamed 
area and an average of 1.  50% of the erythrocytes, which had 
not been exposed to the inflamed area. These results are in 
accordance with the hypothesis that exposure to an inflamed 
area can have a deleterious influence on the vitality of the ery
throcvte. 
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I n  Chapter IV a descr iption is giv en of an inv estigation o f  the 
blood lev el of er ythr opoie tin in four nor mal per sona, ten pat ient s 
with anaemia due to r heumatoid art hr itis, two pat ients w ith 
pernic ious .a naemia, one patient with ir on def ic ienc y anaemia 
and one patient with blood loss anaemia as well as a c hr on ic 
lu ng infec tion. 

Tfi e bi oassay was per for med with starv ed r ats in wh ic h we d e
ter mined the perc entage of a dose of intr aper itoneally inj ec ted 

r adio-ir on that had been inc or por ated after four teen hour s  into 
the ::: ircu lating er ythr oc ytes. T he r esults of this exp eri ment 
ar e giv en in table IV, 1 ,  2. T he data show that ther e ar e gr eat v a
r iations, in eac h  gr oup ofr ats inj ec ted with samples of the same 
plasma. T he av er age r esu lt s per gr oup, howev er, v ar y  less. 

I n  starv ed r ats not inj ec ted with plasma an av er age inc or por a
tion of 6 .  4% was found which indic ates a mark ed decr ease of 
the er ythr opoietic ac tiv ity in c ompar ison with n or mal _ non

f astingr ats, in whic h  an av er age v alue of 21 . 910 (r ange 25 . 5 -
1 8. 3%) was found. 

I n  the starv ed r ats inj ec ted with plasma spec imens fr om nor
mal per sona, av er age v alues Fe 59 - inc or por ati on wer e found 
of 4 . 7% (r ange 3 . 4 - 5 . 4%). T he starv edr ats inj ec ted with p las
ma fr om patients with anaemi� due to r heumatoid ar thr itis had 
an av er age Fe inc or por ation of 3 .  3% (r ange 2. 1 - 5 ,  4%). I n  
the gr oup of r ats inj ec ted with plasma obtained fr om patients 
with per nic ious anaemia or ir on- defic ienc y  anaemia an av er age 
v alue of 9. 5% (r ange ·9, 0 - 9. 9%) was found. T he pl asma fr om 
the four th anaemic patient, who al so had a cnr onic lung infec
tion, gav e an av er age ir on inc or por ation of  3 .  8%.  T hese r esults 
indic at e that in the plasma fr om patients with anaemi a  d ue to 
r heum atoid ar thr itis the er ythr opoietin was not incr eased 
wher eas the plasma samples obtained fro m  the o ther anaemic 
patien ts, with the exc eption of the patient who als· o  had a c hr onic 
lung inf ec tion showed defini tely incr eas_ed er ythr opoietin ac tiv
ity. 

T he degr ee of anaemia in these tw o gr ou ps of anaemic pat iem s 
was not eq ual. I t  is ther efor e not allowed to c onc lude that the 
anaemia in patients with r heumatoid ar thr itis is due to the 
absenc e of the r eac tiv e incr ease of the plasma ecyt hr opo ietin 
lev el usually found in anaemia not associated with inflammator y 
disease. 

I n  Chapter V a number of ex per iments on er ythr opoietin ar e 
r epor ted in whic h r ats with ar thr itis pr oduc ed by intr a- ar ti
cu lar inj ec tion of for malin into the hind paws ar e used. I n  the 
fir st ex per iment a study was made of the inf luenc e of the in
flammator y pr oc ess on the er ythr opoietin lev el in the plasma 
of r ats. We obtained a similar degr ee of anaemia in nor mal 
and ar thr itic r ats by a hear t punc tur e in whic h a q uantity o f  
blood was tak en eq uiv alent to the half of the c alc ulated blood 
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volume In this manner the düficulty of the difference in the 
degree of anaem.ia in the two groups of pat.ients described in 
Chapter IV was elem.inated. Two days after the heart puncture 
blood was taken again in the same way in the two groups o:f rats. 
In this way plasma was obtained from normal rats, anaem.ic 
rats, arthritic rats and anaemic arthritic rats . 

For the bioassay of these four kinds of plasma we used rats, 
that had been made polycythaemic by transfusion of a sus pension 
of erythrocytes.  The various plasma samples were injected 
intravenously into the tail vein 1 8, 26 and 42 hours after the 
erythrocyte transfusion. In this experiment a quantity of radio
ac tive iron was also injected intraperitoneally 53  hours later. 
Seventy hours af ter the beginning of the experiment he art punc
ture was performed in all the animale . From this specimen of 
blood we determined the rate of Fe 59 - incorporation into the 
red cells.  In a group of polycythaemic rats which had not been 
treated with plasma the ave rage incorporation percentage was 
1 7 .  2% (range 8 - 24%); in the group injected with normal rat 
plasma the average was 1 9. 5% (range 1 0  - 3 0%); in the group 
treated with plasma from arthritic rats 1 7 .  1 % (range 1 2  - 23%); 
in the group injected with plasma from anaemic rats 28. 4% 
(range 20  - 53%) and in the group injected with plasma from 
anaemic rats, which also had arthritis, 1 8% (range 14 - 24%). 
In g. group of non- polycythaem.ic rats studied at the same time 
an average percentage incorporation of Fe 59 of 44. 0% (range 
35 - 55%) was found . We could not demonstrate elevation of 
the erythropoie tin level in the plasma of anaemic rats, that also 
had arthritis. These results indicate that the reactive increase 
oferythropoietin occurring in anaemia is abolished in the pre
sence of an inflammation process. The possible occurrence 
in plasma of arthritic animale of a factor that inhibits erytro
poiesis has however not been excluded. This problem was in
vestigated in the third experiment of chapter V .  

In the second experiment reported in this  chapter we tried to 
determine if the bone marrow does respond to the administra
tion of erytropoietin in rats. 

Plasma from anaemic rats was administered to polycythae
mic rats in which arthritis had been produced by the injection 
of formalin. As a control we used a group of polycythaemic 
rats with arthritis that received normal plasma . In addition 
we studied the response to the two types of plasma in polycy
thaemic rats without arthritis. Polycythaemia was produced 
by transfusion in the same way as in the preceding experiment. 
The plasma was also injected intraveneously, but this was done 
38, 46 and 62 hours after the rats had !)een rendered polycy
thaemic . Once again the percentage of the incorporation of ra
dioactive iron into the erythrocytes was used as the parameter 
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of eryth ropoi e  si s. Th e Fe 59 w as i nj ec t ed i nt raperit eonally af t er 
7 3  h our s. I n  all rat s h eart punct ure w as perf ormed aft er 86 
h ours. I n  poly c�th aemi c  rat s i nj ect ed with nor mal rat pl asma 
th e average Fe 9 -i ncorporati on w as 3 .  5% (1 . 6 - 7 . 1  %); i n  th e 
poly cyth aemi c  rat s, t reat ed with pl asma f rom anaemi c rat s th e 
average val ue w as 1 0. 1 %  (7. 3 - 1 2. 5%). I n  th e poly cyth aemi c  
rat s with arth riti s th at h ad beeni nj ect ed with normal rat pl asma 
and pl asma f rom anaemi c rat s th e respecti ve average percent a
ges w ere: 4 .  3% (2. 2 - 7 .  5%) and 10.  5 (6 . 1 - 1 5 . 9%). Th e result s 
of thi s ex peri ment are gi ven i n  det ail i n  t abl e V, 2. I n  thi s ex
peri ment al set- up th e presence of i nflam mati on do es not i mpai r 
th e response of th e bone marrow t o  erythro poi eti n. 

Th e purpose of th e thi rd ex peri ment w as t o  di sco-v- er wh eth e r  
th e pl asma of arth riti s rat s cont ai ned a f act or whi ch i nhi bit s 
red cell producti on. A group of mal e whit e rat s i nj ect ed f our 
ti mes i n  successi on i n  th e t ail vei n with pl asma obt ai ned f rom 
rat s with arth riti s f or th e precedi ng f our day s. Th e second, thi rd 
and f ourth inj ecti ons w ere made 8, 2 4  and 32 h ours aft er th e 

fi rst i nj ecti on. 
Th e radi oac ti ve i ron th at w as used al so i n  thi s ex peri ment 

f or th e q uantit ati ve evaluati on of th e eryth ropoi esi s  w as gï ven 
i nt raperit oneally aft er 3 4  h ours. Aft er 48 h ours h eart punc
t ure w as perf or med. From thi s sampl e  of bl ood th e percent age 
of Fe.59 i ncorporat ed i nt o  th e eryth roeyt es w as cal cul at ed. A 
group of norm al rat s i nj ec t ed i n  th e same w ay with nor mal pl as
ma served as a cont rol .  

Th e r esult s of thi s ex peri ment are report ed i n  t abl e V, 3 .  I n  
th e tv. ..; groups of rat s w e  di d not fi nd a si gnifi cant diff erence 
i n  th e percent age of i ron i ncorporat ed i nt o  th e red cell s. For 
rat s i nj ect ed with normal pl asma th e average val ue w as 2 3 .  4 %  
( range 1 5 . 3 - 27 . 7%) and f or th e group of rat s i nj ect ed with 
pl asma f rom rat s with arth riti s thi s E1 verage w as 24 . Oo/o ( range 
1 2. 3 - 38. 2%). 

I n  thi s ex per;i. ment w e  di d not fi nd an i nhi bit ory eff ect of pl as
ma f rom r at s  with arth riti s. Th e dat a obt ai ned i n  ch apt er IV 
and V sh ow th at th e aboliti on of th e reacti ve i ncrease of th e 
eryth ropoi eti n l evel, usually f ound i n  anaemi c subj ect s i s  at 
l east a f act or responsi bl e f or th e absence of a compensat ory 
i ncrease of red cell producti on i n  i nfl ammat ory di sease. 

I n  ch apt er VI a report i s  present ed on th e eff ect of spl enen
t omy on th e h aemat ocrit i n  arth riti c rat s. ln spl enect omi zed 
rat s with out arth riti s th e averag e h aemat ocrit w as 48% whil e 
spl enect omi zed rat s with arthriti s w e  f ound an average val ue 
of 41 o/o fi ve day s  aft er th e mj ecti on of f or mali n. 

It i s  th eref ore not possi bl e t o  prev ent a dec r ease of th e h ae
mat ocrit by thi s operati on. 

I n a second th erapeuti c ex peri ment 3 ml . normal rat pl asma 
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was given daily for 13 days to a group of arthritic rats. During 
the same period 3 ml. plasma from anaemic rats was given to 
a second group of arthritic rats. The plasma with a high ery
thropoietin content had no effect on the haematocrit, the hae
moglobin level, the erythrocyte count, reticulocyte count, red 
cell mass and the Fe 59 - incorporation. This negative result 
was tentatively explained by assuming that the administration 
of erythropoietin leads to a further decrease of the production 
of endogenous erythropoietin. It is therefore thought desirable 
te repeat this experiment using a greater amount of erythro
pioetin.  This can be done only when a more concentrated pre
paration of erythropoietin becomes available . 
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