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INLEIDING 

Vitamine D is in feite een verzamelnaam voor een aantal sterolen, 
die met betrekking tot de calcium- en fosfaathuishouding een over
eenkomstige biologische werking bezitten. 

Vitamine D komt in uiterst kleine hoeveelheden voor in dierlijk 
vet, in betrekkelijk grote hoeveelheden in de tranen, die bereid zijn 
uit de levers van verschillende zeevissen (bijvoorbeeld levertraan) 
en in het vlees van vissen als haring, zalm en sardine. Sporadische 
hoeveelheden vitamine D zijn in planten aangetoond. 

Voor de mens is de belangrijke bron van vitamine D in de huid 
gelegen. Bij blootstelling van de huid aan zonlicht wordt onder in
vloed van ultraviolette stralen het zich in de huid bevindende pro
vitamine 7-dehydrocholesterol geactiveerd tot vitamine D3 (chole
calciferol). 

Het vitamine D, dat door bestraling van ergosterol met ultra
violette stralen wordt verkregen, is vitamine D2 of ergocalciferol, 
ook kortweg calciferol genoemd. Ergosterol komt in planten voor, 
voornamelijk in gist en moederkoren. 

Een nevenproduct bij de bestraling van ergosterol met ultraviolette 
stralen is het dihydrotachysterol, dat bekendheid heeft gekregen als 
AT 10: nummer tien in een serie praeparaten, die op anti-tetanische 
werking onderzocht werden. In grote lijnen bestaat er bij de mens 
weinig verschil tussen de werking van AT 10 en de werking van 
vitamine D2 of D3. De toxiciteit van AT 10 is groter, waarschijnlijk, 
omdat AT 10 in het lichaam minder snel wordt geïnactiveerd dan de 
andere genoemde vitaminen (Carlsson en Lindquist, 1955). AT 10 
heeft toepassing gevonden bij patienten met hypoparatJhyreoidie. In 
sommige gevallen, waar resistentie bestond voor vitamine D2 of D3, 
werd met AT 10 succes geboekt. 

Eén internationale eenheid vitamine D wordt gedefinieerd als de 
biologische activiteit van 0.025 microgram calciferol. Levertraan be-
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vat vitamine D3. Een aantal andere gebruikelijke praeparaten met 
vitamine D werking bevatten vitamine D2. 

De behoefte van de mens aan vitamine D is moeilijk na te gaan. 
Voor de zuigeling, die weinig wordt bloot gesteld aan ultraviolette 
stralen, wordt de behoefte aan vitamine D op 400-700 eenheden 
per dag geschat. Bij de volwassene is de behoefte klein en vermoedt 
Dent, dat deze waarschijnlijk minder dan 100 eenheden per dag be
draagt (persoonlijke mededeling van Dent aan Fourman, Fourman. 
1960). 

Naarmate de inzichten in vitamine D deficiente rachitis en in de 
werkingen van vitamine D zich verder ontwikkelden, is het streven 
ontstaan om het gehalte aan vitamine D in bepaalde voedingsmidde
len te verhogen. Daarbij was ook van invloed, dat vitamine D op 
een goedkope wijze verkregen kan worden. Het toevoegen van vita
mine D aan voedingsmiddelen met het doel om vitamine D deficiente 
rachitis te voorkomen, is niet zonder gevaren gebleken. Vooral bij 
jonge kinderen heeft het gebruik van meerdere voedingsmiddeien met 
een kunstmatig verhoogd gehalte aan vitamine D tot ernstige vor
men van vitamine D intoxicatie geleid. In Engeland werd in 1957 

de standaardhoeveelheid vitamine D in bepaalde voedingsmiddelen 
tot een derde van de oorspronkelijke, kunstmatige verhoogde hoe
veelheid teruggebracht. De af stand tussen de minimale dosering, die 
nodig is om het overgrote deel van de kinderen in het eerste levens
jaar vrij van rachitis te doen blijven, en de dosering, waarbij de 
eerste verschijnselen van overdosering optreden, is betrekkelijk gering 
(van ongeveer 600 E tot 1800 E vitamine D). Noch het eerste, noch 
het laatste getal is echter nauwkeurig bekend. De eerste verschijnselen 
van een vitamine D gebrek laten zich namelijk moeilijk met nauw
keurigheid vaststellen. De zichtbare en de röntgenologische afwij
kingen worden pas duidelijk, nadat de vitamine D deficientie reeds 
geruime tijd heeft bestaan. De physiologische schommelingen van de 
waarden voor het calcium en fosfaat in het serum zijn vrij aanzien
lijk. Een beginnende daling van het calcium- en fosfaatgehalte laat 
zich dan ook moeilijk interpreteren. De daling van het calciumgehalte 
tijdens een fosfaatbelasting is op het ogenblik waarschijnlijk de beste 
methode voor het stellen van de diagnose vitamine D deficientie in 
een vroeg stadium. 

Als ziekte heeft vitamine D deficiente rachitis vooral gestalte ge-
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kregen, toen steden ontstonden. Deze leefruimten beperken op zich
zelf de mogelijkheid om aan ultraviolette stralen bloot gesteld te 
wiorden, vooral in de winter, wanneer de stralen van de zon schuin 
invallen. Het doordringen van ultraviolette stralen, in de eerste plaats 
afhankelijk van atmosferische toestanden, wordt in geïndustrialiseerde 
gebieden bovendien belemmerd door absorberende rook en damp. 
Echter is ook in tropische streken vitamine D deficiente rachitis geen 
ongewoon ziektebeeld gebleken. Hier spelen vooral de factoren een 
rol, dat het directe zonlicht op de huid geweerd wordt en veelal 
de huid van de bevolking heriditair rijk aan pigment is. Met be
trekking tot de mogelijkheid van het ontstaan van vitamine D 
deficiente rachitis is bij voeding, die arm is aan vitamine D, of, 
indien de huid weinig aan zonlicht wordt blootgesteld, het kind 
met een blanke huid in het voordeel bij het kind met een huid, 
die heriditair rijk aan pigment is. 

De eerste beschrijvingen van rachitis dateren uit het begin van de 
zeventiende eeuw. Als Engelse ziekte bij kinderen kreeg de aandoe
ning bekendheid op het Europese vasteland. In het begin van de 
negentiende eeuw erkenden en beschreven geneesheren (Most, 1837) 

opnieuw de heilzame werking van levertraan. In het begin van deze 
twintigste eeuw werd zowel vastgesteld, dat rachitis het gevolg kon 
zijn van een tekort aan een vetoplosbaar voedingsmiddel (Mellanby, 
1918, 1921), als wel, dat rachitis genezen kon worden door de huid 
aan ultraviolette stralen bloot te stellen (Huldschinsky, 1919). Nadat 
ontdekt was, dat rachitische ratten zowel genezen konden worden 
door bestraling van de huid met ultraviolette stralen als wel door 
de toediening van voedsel, dat vooraf aan ultraviolette stralen was 
onderworpen (Hess en Weinstock, 1924, Steenbock en Black, 1924), 
volgde spoedig de isolering van vitamine D (Askew et al., 1932). 

Sindsdien heeft de toegenomen zorg, die aan de voeding van het 
kind besteed wordt, er mede toe geleid, dat, in tegenstelling tot voor
heen, in vele Westerse landen vitamine D deficiente rachitis een be
trekkelijk zeldzame verschijning is geworden. 

Dat juist bij het jonge kind vitamine D deficiente rachitis voor
komt, laat zich verklaren uit de omstandigheden, waarin het jonge 
kind verkeert. Klimatologische toestanden en redenen van andere 
aard brengen vaak met zich mee, dat in de eerste levensperiode het 
directe zonlicht op de huid geweerd wordt. Doch vooral is het de 
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groei van het jonge kind, die begeleid wordt door de mogelijkheid, 
dat vitamine D deficiente rachitis zich ontwikkelt. De snelste groei 
van de mens vindt plaats in het eerste levensjaar. In deze periode 
neemt 1het lichaamsgewicht tot ongeveer het drievoudige toe. Voorts 
bestaat de natuurlijke voeding in het eerste levensjaar hoofdzakelijk 
uit melk. Voor moedermelk is vermeld, dat ·het gehalte aan vita
mine D in de orde van 5 E per 100 ml ligt, wat ongeveer voor vier 
procent in de behoefte van het jonge kind aan vitamine D tegemoet 
komt. Koemelk bevat, afhankelijk van het jaargetijde, 2-10 E vita
mine D per 100 ml. In de zomer ligt het gehalte aan vitamine D in 
koemelk hoger dan in de winter. 

Uitwendige tekenen van vitamine D deficiente rachitis worden 
bij het voldragen kind zelden voor de vierde levensmaand gevonden. 
Het is ongewoon, dat bij een traag groeiend kind het lichamelijk 
onderzoek aanwijzingen oplevert voor het bestaan van vitamine D 
deficiente rachitis. Bij vroeggeborenen kunnen verschijnselen van 
vitamine D deficiente rachitis zich vrij spoedig openbaren. Vroeg
geborenen maken, vergeleken bij het voldragen kind, aanvankelijk 
een periode van snellere groei door. Het snel groeiend kmd behoeft 
meer vitamine D dan het langzaam groeiende kind. In vele Westem: 
landen is het thans een uitzondering, dat na het tweede levensjaar 
vitamine D ·deficiente rachitis bij het kind voorkomt. 

Hoewel aan het einde van de achttiende eeuw chemisch onder
zoek naar het wezen van rachitis heeft plaats gevonden, werd op 
grond van balansstudies en directe analyses van het bot eerst aan 
het einde van de negentiende eeuw het bestaan van een tekort aan 
calcium en fosfaat meer algemeen bekend. Een overzicht van de 
voornaamste literatuur over balansonderzoekingen bij patienten met 
vitamine D deficiente rachitis is door Nicolaysen en Eeg-Larsen 
(1953) gegeven. 

Uit de onderzoekingen naar de opname en d<:: uitscheiding van 
calcium en fosfaat blijkt in de eerste plaats, dat bij patienten met 
vitamine D deficiente rachitis de resorptie van calcium door de dar!TI 
is afgenomen. De resorptie van fosfaat door de darm is eveneem 
afgenomen, doch in mindere mate dan dit het geval is met calcium. 
De uitscheiding van calcium in de urine is gering. De uitscheiding 
van fosfaat in de urine blijft betrekkelijk hoog. 

Bij de patient met vitamine D deficiente rachitis kan het calcium 
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io het .bloed normaal zijn of een weinig verlaagd. Indien de patient 
verschijnsel:en · van tetanie vertoont, dan bestaat in het bloed steecl.r. 
een duidelijk- v.êrlaagd calcium. Het anorganisch fosfaat in het bloed 
is ill' · icl-e regeP •yerlaagd. Echter' kan ook een normale waarde voor 
het fosfaat in het bloed gevonden worden. De betrekking -tussen 
de uits�eiding van fosfaat in de urine en het fosfaatgehalte in het 
bloed komt tot uiting in een verhoogde fosfaatclearance. 

Het alkalische fosfatase, een ferment, dat bij processen in het 
skelet een rol speelt, wordt bij patienten met vitamine D deficiente 
rachitis gewoonlijk verhoogd in het bloed aangetroffen, doch kan 
ook een normale waarde tonen (Beckmann, 1 955) .  

In de eerste stadia van rachitis, ook al  i s  de rachitische rozenkrans 
zich aan het vormen, ontbreken afwijkingen op de röntgenfoto's van 
het skelet. Op röntgenfoto's komen vooral de afwijkingen aan sne! 
groeiende beenderen tot uiting. In de kliniek is bij het routineonder 
zoek gebruikelijk om een röntgenfoto te maken van de distale einden 
van humerus en radius. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat het stellen van de diagnose vita
mine D deficiente rachitis moeilijkheden kan opleveren. De waarden 
voor calcium, fosfaat en alkalische fosfatase in het bloed bieden vaak 
geen houvast, wanneer het lichtere vormen van rachitis betreft. Bi_i 
deficientieziekten als scorbut en vitamine A ·deficient)ie kan de dia
gnose op betrekkelijk eenvoudige wijze bevestigd worden door de 
bepaling van vitamine C, respectievelijk vitamine A, in het bloed. 
Het vitamine D Iaat zich niet in kleine hoeveelheden bepalen. Bij 
een balansonderzoek zijn er allerlei omstandigheden, die de resul
taten foutief kunnen beïnvloeden. Voorts stelt een balansstudie grote 
eisen aan het kind en aan het laboratorium. Ook de beoordeling van 
een fosfaatclearance zal niet gemakkelijk blijken te zijn, daar de 
grenzen van de normale fosfaatclearance wijd uiteenlopen (Dean en 
McCance, 1948). 

Twee onderzoekingen van verschillende aard zijn de laatste jaren 
van waarde gebleken, niet alleen als een verfijning van de diagnostiek 
van een tekort aan vitamine D, doch ook als een verdere benadering 
van de problemen rond vitamine D deficiente rachitis. Door Jonxis 
(1952) werd er op gewezen, dat bij een kind met vitamine D defi
ciente rachitis de uitscheiding van aminozuren in de urine verhoogd 
is. Uit verdere onderzoekingen is gebleken, dat een toeneming van de 



uitscheiding van aminozuren in de urine in een vroeg stadium op
treedt (Jonxis, 1961). Door deze onderzoeker (Jonxis, 1955, 1959� 
werd voorts aangetoond, dat bij kinderen met vitamine D deficiente 
rachitis, die niet gepaard gaat met een sterk verlaagde waarde vaJ'I 
het calcium in het bloed, tijdens een fosfaatbelasting een opmerke
lijke -daling van het calcium in het bloed optreedt, terwijl bij ge
zonde kinderen of bij kinderen, die wegens vitamine D deficientc 
rachitis met vitamine D behandeld waren, de daling van het cal
cium in het bloed tijdens een fosfaatbelasting betrekkelijk gering is. 
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DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Met de ontdekking van het vitamine D is een zekere praeventie 
van vitamine D deficiente rachitis mogelijk geworden. Hoe het vita
mine D in de calcium- en fosfaa.tstofwisseling ingrijpt, is niet in 
details bekend. De bestudering van de verhoudingen is bijzonder 
moeilijk, daar vitamine D zich in kleine hoeveelheden niet laat aan
tonen en bovendien de calcium- en fosfaatstof wisseling niet alleen 
onder invloed staat van vitamine D, doch ook onder invloed van 
de glandulae parathyreoideae. 

Bij het normale individu staan de glandulae parathyreoideae cen
traal in de regulatie van de calciumspiegel in het bloed. Vanaf het 
begin van deze eeuw is meermalen vermeld, dat bij kinderen met 
vitamine D deficiente rachitis een hyperplasie van de glandulae pa
rathyreoideae gevonden kan worden (Ritter, 1 920, Pappenheimer en 
Minor, 192 1 ,  Kaplan, 1 942). 

Albright ( 1938, 1 948) heeft als eerste een theorie ontwikkeld over 
de betrekkingen tussen vitamine D en de glandulae para-tnyreoideae. 
Tegen deze theorie zijn in de loop van de jaren verschiilende be
zwaren naar voren gebracht. Door Harrison ( 1941 ,  1 961)  en door 
Jonxis (1952, 1 954, 1 955) zijn op grond van hun verschillende onder
zoekingen de betrekkingen tussen vitamine D en parathormoon in 
een nieuw licht gesteld. 

Het te beschrijven onderzoek heeft zich er op gericht een nader 
inzicht te verkrijgen in de interrelatie van parathormoon en vita
mine D. Tevens wordt de waarde nagegaan van de door Jonxis be
schreven fosfaatbelastingtest. Is deze methode inderdaad bruikbaar 
als een diagnostische test voor het opsporen van beginnende vita
mine D deficienties? Ook wordt nagegaan in hoeverre de verande
ringen in de calcium- en fosforspiegels van het bloed tijdens toe 
diening van parathyreoid extract en intraveneuze toediening van 
calcium in bepaalde gevallen het stellen van de diagnose vitamine D 
deficientie kunnen vergemakkelijken. 
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Hoofdstuk 1 

PHYSIOLOGIE VAN DE GLANDULAE PARA THYREOIDEAF 

Sinds het Collip (1925) gelukte om een stabiel extract van glan
dulae parathyreoideae te bereiden, zijn talrijke onderzoekingen met 
extracten van glandulae parathyreoideae verricht. Aan extrac.ten van 
glandulae parathyreoideae laat zich onderscheiden een vermogen om 
calcium te mobiliseren en een vermogen om de uitscheiding van fos
faat te ·doen toenemen. Door Rasmussen en Craig (1961) is recent 
een polypeptide, waarvan het moleculair gewicht ongeveer 9500 be
draagt, met deze beide vermogens geïsoleerd. 

De United States Pharmacopee geeft aan, dat extracten van glan
dulae parathyreoideae getest worden op hun vermogen om bij hon
den na een subcutane injectie het gehalte van het calcium in het serum 
te verhogen. Een eenheid parathyreoid extract is 1/100 van de hoe
veelheid extract, die 1 6  tot 1 8  uren na de injectie het calcium in het 
serum met 1 mg per 100 ml doet stijgen. Ondank� de critiek, die op 
deze biologische methode van ijken valt uit te oefenen, constateert 
Munson (zie Greep en Talmage, 1 961), dat deze methode in dr. prak
tijk opmerkelijk betrouwbaar blijkt te zijn. 

De invloed van parathyreoid extract op het bot is vooral door 
Gaillard nader bestudeerd. Gaillard (1 959) heeft met onderzoekingen 
in vitro aangetoond, dat parathyreoid extract - evenals weefsel van 
glandulae parathyreoideae geappliceerd op het centrum van een 
stukje embryonaal os parietale - de vorming, de overleving en de 
specifieke functies van de osteoclasten bevordert. Hierdoor neemt dt 
mate van botresorptie toe, een complex proces, waarin de grond
substanrie, de collageenvezels en het anorganische botzout wordt af
gebroken. In vivo zal zulk een proces ongetwijfeld tot een vermeer
·dering van het calcium in de extracellulaire vloeistof leiden. Tevens 
is uit de onderzoekingen van Gaillard (1 959) gebleken, dat onder 
invloed van parathyreoid extract osteoblasten verdwijnen en daar
mede een uitblijven van de vorming van matrix. Verdere onder-
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.wekingen van Gaillard (1960, 1961) wijzen er op, dat parathyreoid 
extract in vitro tot veranderingen van het bot leidt, die frappante 
overeenkomst vertonen met het beeld van de osteitis fibrosa cystica, 
zoals bij personen met hyperparathyreoidie aangetroffen kan wor
den. Onder invloed van parathyreoid extract vindt in kweken van 
beenweefsel naast de veranderingen van bot en kraakbeen ook een 
intensieve proliferatie van bindweefselelementen plaats. Bij histo
chemisch onderzoek van deze praeparaten werd de toegenomen acti
viteit van de alkalische fosfatase vooral in het bindweefsel gevonden 
(Gaillard, 1961 ). Eerder was dit door Kroon (1 958) vermeld. 

Recente onderzoekingen naar de invloed van parathormoon op de 
nier wijzen er op, dat parathormoon niet alleen een invloed op de 
nier uitoefent met betrekking tot de uitscheiding van fosfaat in de 
urine, doch ook met betrekking tot de uitscheiding van calcium in 
de urine. Talmage (1956) vond, dat direct in aansluiting aan een 
parathyreoidectomie de uitscheiding van calcium in de urine toenam. 
De hypocalciurie volgde eerst, nadat het calcium in het bloed duide
lijk was gedaald. Een tegengesteld effect werd na de toediening van 
parathyreoid extract waargenomen. Verschillende onderzoekers (Tal
mage, 1956, Kleeman et al., 1958) zagen na toediening van parathy
reoid extract aan patienten met hypoparathyreoidic aanvankelijk een 
daling van de uitscheiding van calcium in de urine; eerst nadat de 
calciumspiegel in het bloed was gestegen, nam de uitscheiding van 
calcium in de urine toe. Deze onderzoekingen hebben tot de op
vatting geleid, dat door een directe invloed van parathormoon op 
de niertubuli de uitscheiding van calcium in de urine wordt beïn
vloed. 

De onderzoekingen naar <le regulatie van de uitscheiding van fos
taat door de nier hebben tot controversionele opvattingen geleid 
(Bartter, 1954). Enerzijds werd aangehangen, dat de toegenomen 
uitscheiding van fosfaat door de nier na toediening van parathyreoid 
extract berust op een vermeerderde glomerulofiltratiesnelheid, ander
zijds werd de toegenomen uitscheiding van fosfaat na toediening 
van parathyreoid extract gezien als het gevolg van een afgenomen 
tubulaire terugresorptie van fosfaat. Hiatt en Thompson (1957) 
stelden vast, dat de toegenomen uitscheiding van fosfaat in de urine, 
die bij normale personen optrad na de toediening van parathyreoid 
extract, in het algemeen het gevolg was van een toegenomen glome-
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rulofiltratiesnelheid. Bij patienten met hypoparathyreoidie, daaren
tegen, leidde de toediening van overeenkomstig parathyreoid extract 
tot een duidelijk afnemen van de tubulaire terugresorptie van fos
faat. Hiatt en Thompson (1957) concludeerden, dat de niertubuli 
van patienten met hypoparathyreoidie gevoeliger zijn voor parathor
moon dan de niertubuli van normale personen. Rick, Harwith, 
Thompson en Rasmussen (zie Rasmussen, 1961 )  toonden aan, dat een 
intraveneus infuus van een gezuiverd parathormoon praeparaat bin
nen tien tot vijftien minuten gevolgd werd door een toegenomen 
uitscheiding van fosfaat in de urine, terwijl daarbij bleek, dat de 
glomerulofiltratiesnelheid niet of nauwelijks veranderd was. De di
recte invloed van parathyreoid extract op de niertubuli met betrek
king tot de terugresorptie van fosfaat is vooral aannemelijk gemaakt 
in dierproeven (Levensky en Davidson, 1957, Lavender, Aho, Ras
mussen en Pullman, 1959). 

Bij ratten is gebleken, dat binnen enkele uren na parathyreoidec
tomie de resorptie van calcium door de darm in belangrijke mate 
afnam (Talmage en Elliott, 1 958, Rasmussen, 1959). Ook bij mensen 
lijkt de resorptie van calcium door de darm mede bepaald te wor
den door de activiteit van de glandulae parathyreoideae. Door All
bright (1932) werd een geringe faecale uitscheiding van calcium bij 
een patient met hyperparathyreoidie, waarbij het calcium in het 
serum verhoogd was, vermeld. Andere onderzoekers (Aub et al., 
1937) beschreven, dat bij een patient met hyperparathyreoidie, die 
aanvankelijk een normale uitscheiding van calcium met de faeces 
vertoonde, na het ondergaan van parathyreoidectomie de uitschei
ding van calcium met de faeces toenam en hoog bleef, ook nadat 
het calcium in het serum tot onder de normale waarde was gedaald. 

Bij ratten met lacterende mammae werd vastgesteld, dat het cal
cium in de melk daalde onder invloed van een verhoogde activiteit 
van de glandulae parathyreoideae. Het effect werd door parathy
reoidectomie teniet gedaan (Munson, 1 954). De toegenomen activi
teit van de glandulae parathyreoideae was veroorzaakt door de die
ren een calcium arm dieet toe te dienen. 

Uit de onderzoekingen naar de invloed van parathormoon op de 
verschillende organen blijkt, dat door parathormoon een toeneming 
van calcium in de extracellulaire vloeistof bevorderd wordt. Het 
uiteindelijk effect zal mede bepaald worden door de factor tijd en 
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de mobiliseerbaarheid van calcium. Sprekend hiervoor is, dat bij de 
hond in rust de doorstroming van de nieren 20-26 °/o van het slag
volume van het hart bedraagt, terwijl de totale doorstroming van 
het bot slechts 3-7 0/o van het slagvolume bedraagt (Copp, 1957). 

Neuman en Neuman (1958) hebben er voorts op gewezen, dat de 
uitwisseling van radio-isotopen tussen bloed en de vloeistof, die in 
contact is met het botoppervlakte betrekkelijk langzaam plaats vindt, 
en troffen de vergelijking met het stromen van een rivier door een 
moeras. Waar de verschillende onderzoekingen er op wijzen, dat met 
adequate hoeveelheden parathyreoi,d extract het maximale effect op 
de nier, gerekend naar de toename van de fosfaatuitscheiding in de 
urine, binnen vijftien tot vijfenveertig minuten plaats vindt, volgt 
de maximale toename van het calcium in het bloed eerst zes of meer 
uren na de toediening van parathyreoid extract (Rasmussen, 1 961) .  
De onderzoekingen van Talmage en Elliott ( 1958) en Rasmussen 
(1959) doen veronderstellen, dat de darm eveneens tamelijk snel op 
parathormoon reageert en in dit opzicht meer op de nier dan op het 
bot gelijkt. 

Centraal in de werking van parathormoon op de verschillende 
organen staat de homeostasis van het calcium in het bloed. Talrijke 
onderzoekingen hebben uitgewezen, dat de concentratie van het cal
cium in het bloed bij het normale individu binnen enge grenzen ge
handhaafd wordt, ondanks uiteenlopende wisselingen in de opname 
van calcium door de darm, de uitscheiding van calcium door de 
nieren en de afzetting van calcium in het bot. 

Het uiteenlopen van de meningen over de wijze, waarop de be
invloeding van de glandulae parathyreoideae plaats vindt, moge ge
ïllustreerd worden door de onderzoekingen, waaruit bleek, dat bij 
dieren zowel een calciumarm dieet als wel een fosfaatrijk dieet tot 
hyperplasie van de glandulae parathyreoideae leidden, terwijl een 
calciumrijk dieet over langere tijd een hypoplasie van de glandulac 
parathyreoideae te zien gaf (Hanssler, 1954, Stoerk en Carnes, 1 945). 
Ook bij proefdieren, die een verhoging van de fosfaatspiegel ver
tonen als gevolg van bijnierexstirpatie, diabetes mellitus of door toe
diening van groeihormoon, is een vergroting van de glandulae para
thyreoideae waargenomen (Tornblom, 1949, Engfeldt, 1 950). Deze 
onderzoekingen hebben geleid tot de gevolgtrekking, dat zowel cal
cium als fosfaat een directe invloed op de glandulae parathyreoideae 
uitoefenen. 
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De directe invloed van calciumionen op de glandulae parathy
reoideae is recent weer aangetoond. Copp en Davids ( 1961)  ont
wikkelden een eenvoudige methode om in situ gelegen glandulae 
parathyreoideae van een hond met een infusievloeistof te kunnen 
doorstromen. Later (Copp, Cameron, Davidson en Henze, 1 961)  
wei.id deze techniek gewijzigd. De glandulae parathreoideae werder, 
buiten het lichaam gebracht, waarbij de verbinding met de bloeds
omloop in het lichaam van de hond onderhouden werd. Aan het in 
een continue stroom verkregen bloed uit de arteria carotis werd, 
voordat de glandulae parathyreoideae er mee doorstroomd werden. 
calciumchloride toegevoegd om de calciumspiegel te doen stiigen of 
EDTA (dinatriumethyleendiaminetetra-acetaat) toegevoegd om de 
calciumspiegel te doen dalen. Tegelijkertijd werden de wijzigingen 
in de toevoer van calcium naar de glandulae parathyreoideae gecom
penseerd door overeenkomstige hoeveelheden calcium of EDTA in 
de vena saphena te infunderen, zodat bij het dier de aanvankelijke 
calciumbalans behouden bleef. Uit de verschillende proefopstellingen 
bleek, dat bij de toevoer van calciumrijk bloed naar de glandulae 
parathyreoideae de calciumspiegel van het bloed, dat in het lichaam 
van de hond ·circuleerde, daalde. De daling van de calciumspiegel 
van het bloed vond prompt plaats en sneller dan na parathyreoidec
tomie. Op de toevoer van calciumarm bloed naar àe glandulae para
thyreoideae volgde een stijging van de calciumspiegel in het bloed, 
dat in het lichaam van de hond circuleerde. De stijging van de 
calciumspiegel vond eveneens tamelijk snel plaats en ging niet ge
paard met een daling van het fosfaatgehalte in het bloed. 

Deze onderzoekingen van Copp et al. (1961)  bevestigen de waar
nemingen van Part en Luckhardt (1 956), dat een aaiing van cakium
ionen in het bloed de glandulae paratihyreoideae stimuleert, en onder
steunen de hypothese van Me Lean (1 957), dat de nauwgezette con
trole van de calciumspiegel in het bloed berust op een negatief feed
back mechanisme, waarbij hypocalcaemie de afgifte van calcium
mobiliserend hormoon door de glandulae parathyreoideae stimuleert 
en hypercalcaemie de afgifte van calciummobiliserend hormoon remt. 

Nadat Copp, Cheney en Da vidson (1961 ), om de hypothese van 
McLean (1957) te testen, gedurende tien uren de glandulae parathy
reoideae af wisselend in perioden van twee uren doorstroomd hadden 
met bloed, waaraan calciumchloride was toegevoegd en bloed, waar -
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aan EDTA was toegevoegd, elke keer gepaard met het te verwachten 
effect, werden de verbindingen tussen de glandulae parathyreoideae 
en .het lichaam van de hond verbroken, toen als laatste de toevoer 
van bloed, waaraan EDTA was toegevoegd, had plaats gevonden. 
In plaats van de te verwachten daling van het calcium in het bloed, 
dat in het lichaam van de hond circuleerde, vond na deze 'parathy
reoidectomie' een gestage stijging van de calciumspiegel in het bloed 
plaats, die vijftien uren aanhield en leek op het geprolongeerde effect 
van een grote hoeveelheid parathyreoid extract bij dieren, die para
thyreoidectomie hadden ondergaan. De onderzoekers concludeerden. 
nadat het onderzoek een aantal keren met overeenkomstig resultaat 
herhaald was, dat hypercalcaemie leidt tot af gif te van een humorale 
stof, die het bloedcalcium doet verlagen. Copp en Cheney (1962) 
stelden voor om deze door de glandulae parathyreoideae af te geven 
stof calcitonine te noemen. 

Op het bestaan van calcitonine wijzen ook de verdere onder
zoekingen van Copp en medewerkers (1962). Plasma van honden, 
bij wie de glandulae parathyreoideae met calciumrijk bloed door
stroomd waren, werd ingespoten bij andere honden, wat resulteerde 
in een daling van het bloedcalcium binnen tw1ntig minuten. Na een 
uur was de calciumspiegel weer tot de normale waarde teruggekeerd. 
Commercieel parathormoon (Lilly en Co.) en parathormoon, dat vrij 
gemaakt was van calciummobiliserend vermogen, toonden een over
eenkomstige hypocalcaemische werking. Geen effecten werden in dit 
verband waargenomen bij honden, die parathyreoidectomie ha•dden 
ondergaan, zodat het mogelijk lijkt, dat de voornaamste werking 
van calcitonine gelegen is in een remmend effect van het calcium
mobiliserend hormoon. 

Samenvattend concludeert Copp (1962), dat de acute homeo
statische regulatie van het calciumgehalte in het bloed afhankelijk 
is van de zeer gevoelige reactie van de glandulae parathyreoideae 
op kleine veranderingen in de concentratie van calciumionen, zonder 
dat daarbij andere endocriene organen of het zenuwstelsel be
trokken zijn. Toename van calciumionen remt de afgifte van calcium
mobiliserend hormoon, terwijl daling van calciumionen de afgifte 
van calciummobiliserend hormoon bevordert, waarbij een overmatige 
toeneming van het calcium in het bloed wordt voorkomen door de 
afgifte van calcitonine. 
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Tevens bleek uit de onderzoekingen van Copp (1962) naar de 
regulatiemechanismen van het calcium in het hloed, dat de verande
ringen van het calcium in het bloed niet berustten op veranderingen 
van het fosfaat in het bloed. Dit verleent verdere steun aan de op
vatting, dat het effect van fosfaat op de glandulae parathyreoideae 
via het effect van fosfaat op het calcium in het bloed tot stand komt 
(Rasmussen, 1 961) .  
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Hoofdstuk l/ 

WERKINGEN VAN VITAMINE D 

Balansonderzoekingen hebben uitgewezen, dat door de toediening 
van vitamine D bij vitamine D deficiente rachitis de resorptie van 
calcium door de darm wordt bevorderd (Nicolaysen en Eeg-Larsen, 
1953, Nicolaysen, Eeg-Larsen en Malm, 1 953,  Haavaldsen en Nico
laysen, 1 956 ). Harrison ( 1961  ), gebruik makend van geïsoleerde 
darmlissen van ratten, stelde vast, dat onder invloed van vitamine D 
de snelheid, waarmee het calcium door de darm wordt geresorbeerd, 
vooral in het distale gedeelte van de darm toeneemt, zodat bij een 
tekort aan vitamine D een geringer deel van het met voedsel aange
boden calcium wordt geresorbeerd, voordat de darminhoud in het 
colon geraakt, waar weinig of geen resorptie van calcium plaats 
vindt. Lindquist (1952) constateerde, dat bij ratten met vitamine D 
deficiente rachitis binnen vier tot vierentwintig uur na de toediening 
van vitamine D de resorptie van calcium vanuit de darm toenam. 

Behandeling van vitamine D deficiente rachitis met vitamine D 
doet, naast de toename van de resorptie van calcium door de darm 
ook de resorptie van fosfaat toenemen (Carlsson, 1954). Dit is waar
schijnlijk geen direct effect van vitamine D, daar bij afwezigheid 
van calcium in het voedsel de toediening van vitamine D geen toe 
neming van de resorptie van fosfaat door de darm tengevolge heeft 
(Nicolaysen, 1 956 ) .  

Vitamine D heeft ook een calcium mobiliserend effect op het bot. 
Hoewel een toenemende dosering van vitamine D de resorptie van 
calcium door de darm niet doet toenemen, wanneer reeds adequate 
hoeveelheden vitamine D worden gegeven (Lindquist, 1 952), stijgt 
onder invloed van een toenemende dosering vitamine D het calcium 
in het bloed progressief en neemt tevens de uitscheiding van calcium
in de urine toe, ook wanneer het dieet geen calcium bevat (Carlsson 
en Lindquist, 1 955) .  De werking van vitamine D op het bot ver
klaart waarschijnlijk de resorptie van bot, zoals die plaats vindt, 
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wanneer excessieve hoeveelheden vitamine D gedurende een langere 
tijd worden gegeven (Follis, 1955, 1956, Crawford et al., 1957). Het 
is waarschijnlijk, dat ook physiologische hoeveelheden vitamine D 
de resorptie vanuit volledig gecalcificeerd •bot doet toenemen en het 
aldus gemobiliset!rde calcium ter beschikking komt van nieuw te vor
men bot (Linquist, 1 952, Carlsson en Lindquist, 1 955). 

Behalve, dat physiologische hoeveelheden vitamine D noodzakelijk 
zijn voor de handhaving van een normale structuur van het bot. 
zijn er verschillende aanwijzingen, dat de werking van vitamine D 
op het bot zich uitstrekt tot de homeostasis van het calcium in het 
bloed. Bij de volwassene bedraagt de hoeveelheid calcium in de 
extracellulaire vloeistof ongeveer 1 gram. De totale hoeveelheid 
calcium, die het lichaam van een volwassene bevat, is meer dan 
1 000 gram. Hiervan bevindt zich negenennegentig procent in het 
skelet (zie Fourman, 1 960). De hoeveelheid calcium, die zich in de 
extracellulaire vloeistof bevindt, bedraagt dus een fractie, ongeveer 
een tiende procent, van de totale hoeveelheid in het lichaam aan
wezige calcium. In dit licht valt de hypocalcaemie, die veelvuldig 
bij patienten met vitamine D deficiente rachitis is waargenomen. 
des te meer op. Daarbij komt, dat verschillende onderzoekers er op 
gewezen hebben, dat bij patienten met vitamine D deficiente rachitis 
een hyperplasie van de glandulae parathyreoideae gevonden kan 
worden (Ritter, 1 920, Pappenheimer en Minor, 1 921 ,  Kaplan, 1 942). 
In zijn onderzoek naar de samenhang tussen vitamine D en de ho
meostatis van het calcium in het bloed toonde Jonxis (1955) aan, 
dat bij kinderen met vitamine D deficiente rachitis, bij wie het cal
cium in het bloed niet sterk verlaagd is, tijdens een fosfaatbelasting 
een aanzienlijke daling van het serumcalcium optreedt, terwijl bij 
gezonde kinderen of kinderen, die wegens vitamine D deficiente 
rachitis met vitamine D behandeld waren, de daling van het calcium 
in het bloed tijdens een fosfaatbelasting betrekkelijk gering is. Deze 
onderzoeker verklaart het verschil door aan te nemen. dat het ver
mogen van paratihormoon om calcium te mobiliseren tijdens vita
mine D deficiente rachitis is afgenomen, en acht voor een normale 
werking van parathormoon op het bot physiolog:sche hoeveelheden 
vitamine D noodzakelijk. Harrison (1962) is langs een andere weg 
tot dezelfde opvatting gekomen. Deze onderzoeker zag bij hypo
calcaemische ratten met vitamine D deficientie na injectie van 
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parathyreoid extract geen st1Jgmg van het calcium noch van het 
citraat in het bloed optreden. Werd aan de dieren vooraf een kleine 
hoeveelheid vitamine D toegediend, dan wijzigde zich onder invloed 
van de injectie met parathormoon de hypocalcaemie in een hyper
calcaemie en vond tevens een stijging van het citraat in het bloed 
plaats. Voordien was bekend, dat zowel vitamine D (Carlsson, 
1952) als wel parathormoon (Harrison, 1961) op het citraat in het 
bloed een verhogende werking hebben. De onderzoekingen van Har
rison (1961) wijzen er op, dat parathormoon behalve voor het doen 
stijgen van calcium ook voor het doen stijgen van citraat in het 
bloed de aanwezigheid van vitamine D behoeft. 

De opvatting, dat physiologische hoeveelheden vitamine D nood
zakelijk zijn voor een normale werking van parathormoon op het 
bot, is als een bezwaar aangevoerd tegen de theorie van Albright 
(1938). Deze onderzoeker, die als eerste een theorie over de betrek
kingen tussen parathormoon en vitamine D ontwikkelde is van me
ning, dat tijdens toestanden van vitamine D deficiente rachitis een 
hyperactiviteit van de glandulae parathyreoideae bestaat. 

Een van oudere datum gehanteerd argument tegen het bestaan van 
een hyperparathyreoidie bij vitamine D deficiente rachitis is, dat de 
skeletafwijking, ook wanneer de vitamine D deficiente rachitis 
ernstige vormen heeft aangenomen, verschilt van de osteitis fibrosa 
cystica, zoals die bij patienten met primaire hyperparathyreoidie ge
vonden kan worden. 

Over de invloed van vitamine D op de uitscheiding van calcium 
door de nier is weinig bekend. Waar de toediening van vitamine D 
aan hypocalcaemische patienten met vitamine D deficiente rachitis 
leidt tot een normalisering van de calciumspiegel in het bloed, heb
ben Litvak et al. (1958) kunnen opmaken, dat voor het stijgen var, 
het calcium in het bloed de uitscheiding van calcium door de nier 
kan toenemen. De toegenomen uitscheiding van calcium in de urine 
bij de behandeling van vitamine D deficiente rachitis wordt als een 
van de vroegste effecten van de behandeling met vitamine D be
schouwd (Chu et al., 1940). 

In de regel wordt bij patienten met vitamine D deficiente rachitis 
een verlaagde waarde voor het fosfaat in het bloed aangetroffen. 
De uitscheiding van fosfaat in de urine is steeds van dien aard, dat 
de fosfaatclearance verhoogd, c.q. de percentuele tuEïulaire terug-
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resorptie von fosfaat door de nier verlaagd is. Stalder (1 957) heeft 
vergelijkbare waarden vermeld voor de percentuele tubulaire terug
resorptie van fosfaat bij gezonde zuigelingen en bij zuigelingen met 
vitamine D deficiente rachitis. De percentuele tubulaire terugresorptie 
van fosfaat bij gezonde zuigelingen bedroeg gemiddeld 84.7 0/o en 
bij zuigelingen met vitamine D deficiente rachitis gemiddeld 74.4 0/o, 
wat beduidend lager is. Door Harisson ( 1 941 ,  1961 )  is er met nadruk 
op gewezen, dat bij patienten met vitamine D deficiente rachitis 
de resorptie van fosfaat door de darm, in tegenstelling tot de resorp
tie van calcium door de darm, voldoende kan zijn om de normale 
dagelijkse behoefte te dekken, doch dat deze hoeveelheid met de 
urine weer verloren gaat. 

Zoals boven werd vermeld, gaat Albright ( 1938) er van uit, dat 
door het tekort aan calcium bij toestanden van vitamine D deficien
tie een hyperactiviteit van de glandulae parathyreoideae ontstaat. Op 
grond daarvan verklaart Albright de verhoogde fosfaatclearance en 
het voorkomen van hypophosphataemie bij patienten met vitamine 
D deficiente rachitis. Dit standpunt wordt door Crawford ( 1955) 
en andere onderzoekers gedeeld. Met Albright zijn deze onderzoe
kers van mening, dat de normalisering van de tubulaire terugresorp
tie van fosfaat, die na de toediening van vitamine D aan patienten 
met vitamine D deficiente rachitis plaats vindt, het gevolg is van een 
verbeterde resorptie en mobilisatie van calcium, waardoor de af
gifte van parathormoon geremd wordt en aldus de tubulaire terug
resorptie van fosfaat toeneemt. Deze onderzoekers zijn, in tegen
stelling tot Harrison ( 194 1 )  en Jonxis (1 954), niet van mening, dat 
physiologische hoeveelheden vitamine D met betrekking tot de tubu
laire terugresorptie van fosfaat een directe invloed op de nier uit
oefenen. Harrison ( 1941 ) stelde vast, dat bij een hond met vitamine 
D defi�iente rachitis een éénmalige dosis vitamine D (20.000 E) reeds 
na vierentwintig uren tot een verhoging van het fosfaat in het bloed 
en een toegenomen tubulaire terugresorptie van fosfaat door de nier 
leidde. Uit de snelheid, waarmee deze veranderingen op de toedie
ning van vitamine D volgden, concludeerde Harrison, dat voor een 
normale tubulaire terugresorptie van fosfaat vitamine D noodzakelijk 
is. Nadat door Jonxis (1952) was vastgesteld, dat bij patienten met 
vitamine D deficiente rachitis een verhoogde uitscheiding van amino· 
�uren in de urine optreedt, toonde deze onderzoeker (Jonxis, 1 9541 
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vervolgens aan, dat de verhoogde uitscheiding van aminozuren bij 
patienten met vitamine D deficiente rachitis berust op een afge
nomen tubulaire terugresorptie van aminozuren. Jonxis (1954) acht 
ook voor een normale tubulaire terugresorptie van aminozuren de 
directe invloed van vitamine D op de nier noodzakeiijk. De op
vatting, dat een normale tubulaire terugresorptie zowel van fosfaat 
als van aminozuren de directe invloed van physiologische hoeveel
heden vitamine D op de nier behoeft, vindt steun bij het feit, dat de 
terugresorptie van fosfaat en aminozuren in de proximale tubulus op 
dicht bijeen gelegen plaatsen geschiedt. 

Waar de toediening van gebruikelijke hoeveelheden vitamine D 
aan patienten met vitamine D deficiente rachitis leidt tot een toe
name van de tubulaire terugresorptie van fosfaat (Harrison, 1941 ,  
Stalder, 1957), i s  door Albright en Reifenstein (1948) en later door 
Crawford en medewerkers (1955) bij patienten met hypoparathy
reoidie aangetoond, dat excessieve hoeveelheden vitamine D een af
nemen van de tubulaire terugresorptie van fosfaat tengevolge hebben. 
Deze paradox wordt door Harrison (1961) omschreven, dat ten aan
zien van de tubulaire terugresorptie van fosfaat physiologische hoe -
veelheden vitamine D een aan parathormoon tegengestelde en exces
sieve hoeveelheden vitamine D aan parathormoon gelijke werking 
op de nier uitoefenen. 
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Hoofdstuk lil 

ONDERZOEK 

Om een nader inzicht te verkrijgen in de interrelatie van parat
hormoon en vitamine D, werd bij enkele kinderen met vitamine D 
deficientie de invloed van toediening van calcium, fosfaat en parat
hormoon op de calcium- en fosfaatspiegel van het bloed en de uit
scheiding van deze stoffen in de urine nagegaan. 

Hieronder worden eerst de methoden van het onderzoek aange
geven. Daarna volgt een beschrijving van de patienten met ver
melding van de bij het onderzoek verkregen laboratoriumgegevens. 

Methode van onderzoek 

Bij de toediening van fosfaat bedroeg de hoeveelheid fosfor onge
veer de helft van de hoeveelheid fosfor, die in vroegere onderzoe
kingen per os werd gegeven. In de regel werd deze hoeveelheid fosfor 
over een tijdsperiode van zes uren toegediend. 

Om de factoren te vermijden, die bij de resorptie van fosfaat door 
de darm een rol spelen, werd aan de intraveneuze toevoer van fos
faat de voorkeur gegeven boven de orale toevoer van fosfaat. Op 
deze wijze zou voorts de zekerheid verkregen kunnen worden, dat 
aan een patient na de toediening van vitamine D een gelijke hoeveel
heid fosfaat gegeven zou worden als voor de toediening van vitamine 
D. Daar er aanwijzingen zijn, dat bij de tubulaire terugresorptie een 
competitie bestaat tussen glucose en fosfaat (Huffman et al., 1 958) 
werd het gehalte van de infusievloeistof aan glucose betrekkelijk 
laag gehouden. 

De hoeveelheid intraveneus toegediend fosfor bedroeg ongeveer 
1 .8 gram P per vierkante meter lichaamsoppervlakte, in de regel toe
gediend over een tijdsperiode van zes uren. Het fosfor werd toege
diend in de vorm Na2HPO4 en KH2PO4. Het mengsel van 13.78 
gram Na2HPO4 en 2.653 gram KH2PO4 bevat 3 gram P. Uit de 
gewichtshoeveelheden blijkt de verhouding van de fosfaten, die bij 
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de intra veneuze belastingen werd aangehouden. Een mengsel van deze 
gewichtshoeveelheden fosfaat in een liter 2.5 °/o glucose en 0.45 0/o 
NaCl gaf een oplossing met een pH van 7.5. 

Voor de verschillende patienten zijn de hoeveelheden fosfaat, uit
gedrukt per vierkante meter lichaamsoppervlakte, en de tijdsduur, 
waarover de fosfaattoedieningen werden vericht, niet steeds gelijk. 
De verklaring hiervan is, dat gezocht werd naar de uitvoering van 
de fosfaattoediening, die het meest zou voldoen. 

Bloed voor de bepaling van calcium en fosfaat werd voor, tijdens 
en aan het einde van de fosfaattoediening afgenomen. Voor, gedu
rende en na de belasting met fosfaat werd urine verzameld voor de 
bepaling van calcium, fosfaat en creatinine. 

Bij de intramusculaire toediening van parathyreoid extract wer
den gelijke hoeveelheden parathyreoid extract gedurende drie dagen 
gegeven. 

De hoeveelheid parathyreoid extract (Eli Lilly and Company) ,  
waarvan uitgegaan werd, bedroeg ongeveer 2 0  USP E per kilogram 
lichaamsgewicht per 24 uur. 

Bepaling van het bloedcalcium vond elke ochtend op een vast 
tijdstip plaats. 

Om de resultaten van de toedieningen van parathyreoid extract 
voor en na behandeling met vitamine D te kunnen vergelijken, werd 
een normaal dieet van constante samenstelling gegeven. 

Bij de intraveneuze toediening van calcium werd van de hoeveel
heid calcium uitgegaan, zoals deze door Howard (1955) is aange
geven ( 15  mg calcium per kilogram lichaamsgewicht per 4 uren) . 

Het calcium werd toegediend in de vorm van calciumlaevulinaat. 
Op verschillende tijden werd calcium en fosfaat in het bloed bf'

paald. Voor, gedurende en na het calciuminfuus werd de urine ver 
zameld voor de bepaling van calcium, fosfaat en creatinine. 

Beschrijving van de patienten met -vermelding van de bij het onder
zoek verkregen laboratoriumgegevens 

Patient G. V. 
Gegevens bij opneming: 
Leef tijd 9 maanden, lengte 72 cm, gewioht 8 kg, lichaamsopper

vlakte 0.38 m2
• 
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� Tabel Ia Toediening van calcium voor de behandeling met vitamine D. Pat. G. V. 

SERUM URINE 

Tijd Ca I P 
mgflO0 ml mg/100 ml Tijd Volume Ca p Creatinine 

ml mg/100 ml mg/100 ml mg/100 ml 
0 uur 7.4 1 3.3 -31h tot 0 uur 60 2.8 54 28 

120 mg Calcium intraveneus van 0 tot 3 uur. 
2 uur 8.6 3.6 0- 3 uur 130 7.1 30 17 
4¼ uur 9.0 3.6 3- 6 uur 140 4.6 26 16 

8 uur 7.3 1 4.4 6- 9 uur 40 6.8 65 35 
22¼ uur 1 6.5 1 3.2 9-22½ uur 568 3.6 26 16 

Tabel lb Toediening van Calcium na behandeling met vitamine D. Pat. G. V. 

SERUM URINE 

Tijd Ca p 
mg/100 ml mg/100 ml Tijd Volume Ca p Creatinine 

ml mg/100 ml mg/100 ml mg/100 ml 

0 uur 9.5 5.2 -2 tot 0 uur 70 1.3 22 16 
120 mg Calcium intraveneus van 0 tot 3 uur. 

1¼ uur 11.1 5.0 0- 3 uur 125 1 0.9 15 1 12 

53/, uur 12.2 5.8 3- 6 uur 120 1 0.4 1 14 1 12 

8 uur 11.8 6.2 6- 9 uur 45 1 0.6 63 37 

22¼ uur 10.7 5.9 9-22 uur 1 315 1 5.4 32 20 



Reden van opneming: sinds enkele maanden recidiverende lucht
weginfecties en aanvallen van benauwdheid, gepaard met cyanose. 

Voedingsanamnese: koemelk-water mengsels met meel en suiker, 
geen extra vitamine D. 

Laboratoriumbepalingen : Hb 9,2 gram per 1 00 ml;  bloedchemie: 
Ca 7 mg per 1 00 ml, P 3.3 mg per 100 ml, alkalische fosfatase 
65 E KA. 

Röntgen-handwortelfoto: vrij ernstige rachitis met een lichte 
tendens tot genezing. 

Diagnose: banale infectie van de bovenste luchtwegen en vrij ern
stige vitamine D deficiente rachitis. Tijdens de opnameduur deden 
zich geen aanvallen van cyanose voor. Gezien het verlaagde calcium 
in het bloed, dat voor de behandeling met vitamine D bestond, werd 
waarschijnlijk geacht, dat de in de anamnese vermelde aanvallen van 
cyanose op toestanden van ernstiger hypocalcaemie hadden berust. 

Speciaal onderzoek: Over 3 uren werd 1 20 mg calcium intraveneus 
toegediend (Tabel Ia). De intraveneuze vochttoediening bestond uit 
een mengsel van 0.9 °/o NaCl en 5 0/o glucose. Gezien de hypocal
caemie en de duidelijke diagnose vond geen fosfaatbelasting plaats. 

Behandeling van de rachitis: na bovenvermeld onderzoek werd 
in de loop van 1 1  dagen 2000 E vitamine D per dag toegediend. 

Herhaling röntgen-handwortelfoto: tekenen van genezing van de 
rachitische afwijkingen. 

Herhaling van het speciale onderzoek met calcium vond op boven
vermelde wijze plaats (Tabel Ib). 

Patient J. v. d. Le. 
Gegevens bij opneming: 
Leeftijd 7 maanden, lengte 69 cm, gewicht 7.7 kg, lichaamsopper

vlakte 0.36 m2
• 

Reden van opneming: bronchopneumonie, met in de anamnese re
cidiverende luchtweginfecties. 

Voedingsanamnese : koemelk-water mengsels met meel en suiker, 
geen extra vitamine D. 

Laboratoriumbepalingen : Hb 9.2 gram per 1 00 ml; bloedchemie: 
Ca 10.4 mg per 1 00 ml, P 4.0 mg per 1 00 ml, alkalische fosfatase 
63 E KA. 

Röntgen-handwortelfoto: beginnende rachitis. 
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N 
..... 

Tabel !Ia 

Tijd 

0 uur 

5 uur 

22 uur 

Tabel Ilb 

Tijd 

0 uur 

5 uur 
9½ uur 

21¼ uur 

Toediening van Calcium voor de behandeling met vitamine D. 

SERUM 

Ca 
mg/100 ml 

8.7 

9.5 

8.0 

SERUM 

Ca 
mg,'100 ml 

8.8 

11.6 
10.9 
10.0 

URINE 

mg/100 ml Tijd Volume Ca 
ml mg/100 ml 

3.5 -5 tot 0 uur 90 3.8 
360 mg Calcium intraveneus van 0 tot 12 uur. 

4.0 

3.2 

0- 6 uur 
6-12 uur 

12-19 uur 

1 
1 
1 

190 2.7 
114 1.8 
82 3.9 

Toediening van calcium na behandeling met vitamine D. 

URINE 

p 
mg/100 ml Tijd Volume Ca 

ml mg/100 ml 
5.7 -5½ tot 0 uur 195 4.4 

360 mg Calcium intraveneus van 0 tot 11 ¼ uur. 
6.4 0 - 5½ uur 230 7.3 
6.1 51/2-ll½ uur 90 12.1 
4.9 111/2-18½ uur 200 7.5 

Pat. I. v. d. Le 

1 
p Creatinine 

mg/100 ml mg/100 ml 
34 -

16 -

14 -

18 -

Pat. 1. v. d. Le 

p Creatinine 
mgil00 ml mg/100 ml , 

24 19 

17 17 1 
11  22 1 
10 19 1 



N 
Ut 

Tabel Illa 

Tijd 

0 uur 1 

3 uur 

4½ uur 

Tabel Illb 

Tijd 

0 uur 

2 uur 

5 uur 
8 uur 

18 uur 

Toediening van fosfaat voor de behandeling met vitamine D. 

SERUM URINE 

1 Ca p 

mg/100 ml mg/100 ml Tijd Volume Ca 
ml mg/100 ml 

1 

7.9 

7.2 

6.2 

SERUM 

Ca 

3.4 --4 tot O uur -

450 rog P intraveneus van O tot 4½ uur 

-, --6-.4--, 1 0- 3 ™ 1 w 1 
10.6 3-20 uur 300 

1.2 

0.7 

0.6 

Toediening van fosfaat na behandeling met vitamine D. 

URINE 

Volume 
mg/100 ml mg/100 ml Tijd ml 

1 Ca 
mg/100 ml 

9.8 5.2 --4 tot 0 uur 50 l 9.3 
600 mg P intraveneus van 0 tot 6 uur 

10.4 12.1 0- 3 uur 1 45 9.2 
8.4 8.7 

9.1 6.4 
3-10 uur 1 92 2.6 

10.9 4.6 10-18 uur 1 104 3.7 

Pat. I. v. d. Le 

p Creatinine 
mg/100 ml mg/100 ml 

20 -

45 

89 

Pat. I. v. d. Le 

p Creatinine 
mg/100 ml mg/100 ml 

71 40.4 

108.0 31.4 

335 -12.0 

173 41.2 



Diagnose: bronchopneumonie en beginnende vitamine D deficiente 
rachitis. 

Speciaal onderzoek: Over 12 uren werd 360 mg calcium intrave
neus toegediend (Tabel Ila). Ook vond een intraveneuze toediening 
van fosfaat plaats (Tabel IIIa). De hoeveelheid fosfaat bedroeg 
100 mg per uur. Om een hypocalcaemie te vermijden werd na vier 
uren de toevoer van fosfaat gestaakt. Bij beide onderzoekingen be
stond de intraveneuze vochttoediening uit een mengsel van 0.9 NaCl 
en 5 0/o glucose. 

Behandeling van de rachitis: na bovenvermelde onderzoekingen 
werd in de loop van anderhalve maand 3000 E vitamine D per dag 
toegediend. 

Herhaling röntgen-handwortelfoto: grotendeels genezing van de 
rachitische afwijkingen. 

Herhaling van het speciale onderzoek vond op bovenvermelde 
wijze plaats (Tabel IIb) (Tabel IIIb). 

Patient W. S. 
Gegevens bij opneming: 
Leef tijd 8 maanden, lengte 68 cm, gewicht 7 .7 kg, lichaamsopper

vlakte 0.36 m2
• 

Reden van opneming: bloederige diarrhee. 
Voedingsanamnese: koemelk-water mengsels met meel en suiker, 

geen extra vitamine D. 
Laboratoriumbepalingen: Hb 11.0 gram per 100 ml; bloedchemie: 

Ca 9.3 mg per 1 00 ml, P 4.3 mg per 1 00 ml, alkalische fÖsfatase 
37 E KA. 

Röntgen-handwortelfoto: mogelijk beginnende rachitis. 
Diagnose: paratyphus (Salmonella typhimurium) en vitamine D 

deficiente rachitis in een vroeg stadium. De diagnose vitamine D 
deficiente rachitis werd bevestigd, doordat het serumcalcium tijdens 
de fosfaatbelasting voor de behandeling met vitamine D dieper daal
de dan tijdens de fosfaatbelasting die na de behandeling met vita
mine D plaats vond (zie Hoofdstuk IV, pagina 38). 

Speciaal onderzoek : Over enige uren werd 360 mg calcium intrave
neus toegediend (Tabel IV). Enkele dagen later werd een intraveneuze 
fosfaatbelasting verricht, 600 mg P over 6 uren (Tabel Va). Bij beide 
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N ....., 

Tabel IV 

Tijd 

0 uur 

11  uur 

23 uur 

1 
1 
1 
1 

SERUM 

Ca 
mg/100 ml 

9.9 

1 
10.6 1 

1 
9.3 1 

Toediening van Calcium voor de behandeling met vitamine D, Pat. W. S. 

URINE 

mg/100 ml Tijd Volume Ca P I Creatinine 
ml mg/100 ml mg/100 ml mg/100 ml 

4.3 -5 tot 2 uur - 0.6 115 1 83 
360 mg Calcium intraveneus van O tot 11 uur 

2- 6 uur 1 154 1 1.6 1 13 1 18 

4.4 6-11 uur 1 192 1 1.4 1 2 1 12 

11-15 uur 1 48 1 1.7 1 4 1 14 

5.6 15-22¼ uur 1 108 1 0.5 1 17 l 21 



onderzoekingen bestond de intraveneuze vochttoediening uit een 
mengsel van 0.9 0/o NaCl en 5 0/o glucose. 

Behandeling van de rachitis : na bovenvermelde onderzoekingen 
werd in de loop van twee weken 2000 E vitamine D per dag toege
diend. 

Herhaling röntgen-handwortelfoto : normaal beeld. 
Herhaling van het speciale onderzoek met fosfaat vond op boven

vermelde wijze plaats (Tabel Vb ) .  

Patient P .  R. 
Gegevens bij opneming : 
Leeftijd 1 2  maanden, lengte 67 cm, gewicht 7 . 8  kg, lichaamsopper

vlakte 0.36 m2
• 

Reden van opneming : recidiverende luchtweginfecties en onvol
doende gewichtstoename. 

Voedingsanamnese:  kleutervoeding, geen extra vitamine D. 
Laboratoriumbepalingen : Hb 1 0.3 gram per 1 00 ml; bloedchemie: 

Ca 9.1 mg per 1 00 ml, P. 3.6 mg per 1 00 ml, alkalische fosfatase 
1 38 E KA. 

Röntgen-handwortelfoto : gevorderde rachitis zonder tekenen van 
genezmg. 

Diagnose :  banale infectie van de bovenste luchtwegen en matig 
ernstige vitamine D deficiente rachitis. 

Speciaal onderzoek: Over 6 uren werd 850 mg P intraveneus toe
gediend (Tabel Vla) . De intraveneuze vochttoediening bestond uit 
een mengsel van 0.90/o NaCl en 50/o glucose. 

Behandeling van de ,rachitis : in de loop van drie maanden werd 
2000 E vitamine D per dag toegediend. 

Herhaling röntgen-handwortelfoto : genezen rachitis. 
Herhaling van het speciale onderzoek vond op bovenvermelde 

wijze plaats (Tabel VIb) . 

Patient J. Gri. 
Gegevens bij opneming: 
Leef tijd 8 maanden, lengte 66 cm, gewicht 6.4 kg, lichaamsopper

vlakte 0.32 m2 • 

Reden van opneming :  kort durende aanvallen van cyanose. 



N '° 

Tabel Va 

Tijd 

O uur 

3 uur 

6 uur 

9 uur 

23 uur 

Tabel Vb 

Tijd 

0 uur 

1 3 uur 1 

1 
63/4 uur 1 

10 uur 1 

1 
23 uur 1 

SERUM 

Ca 
mg/100 ml 

10.1 

9.0 

6.8 

6.5 

8.2 

SERUM 

Ca 
mg/100 ml 

10.2 

9.4 1 
1 

7.8 1 
8.8 1 

1 
9.6 1 

Toediening van fosfaat voor de behandeling met vitamine D. Pat. W. S. 

URINE 

p 
mg/100 ml Tijd Volume Ca p Creatinine 

mg/100 ml mg/100 ml mg/100 ml 

4.3 -5 tot O uur 200 1.1 18 13.8 

600 mg P intraveneus van O tot 6 uur 

7.4 0- 3 uur 1 50  1.8 91 21.9 

8.6 3- 6 uur 45 4.4 312 26.9 

8.6 6- 9 uur 100 3.1 156 11.2 

9-12 uur 80 4.3 60 17.7 

4.9 12-19 uur 65 0.8 89 38.1 

Toediening van fosfaat na behandeling met vitamine D. Pat. W. S. 

URINE 

p 
mg/100 ml Tijd Volume 

1 
Ca p Creatinine 

ml mg/100 ml mg/100 ml mg/100 m1 
6.0 -3 tot O uur 110 1 4.6 14 8 

600 mg P intraveneus van O tot 6 uur 

12.6 0- 3 uur 1 75 1 4.2 1 93 1 16 

3- 6 uur 1 65 1 2.2 1 381 1 2-0 

10.2 6- 9 uur 1 40 1 0.4 1 468 1 34 

8.6 9-11 uur 1 45 1 1.7 1 157 1 23 

11-14 uur 1 180 1 0.2 1 43 1 7 

4.5 14-2'1 uur 1 290 1 2.1 l 36 1 9 



v.) 
0 

Tabel Vla 

Tijd 
0 uur 

1 2 uur 
5 uur 
7½ uur 

11  uur 
21 uur 

Tabel VIb 

Tijd 
0 uur 

2 uur 
5 uur 
8 uur 

12 uur 
20 uur 

SERUM 
Ca mg/100 ml 
8.5 

8 .3 
6 .0 
5.7 
6.0 
9.1 

SERUM 
Ca mg/100 ml 

10 

10.7 
9.6 
9.7 
9.2 
9.5 

Toediening van fosfaat voor de behandeling met vitamine D. Pat. P. R. 
URINE 

p mg/100 ml Tijd I 
Volume 1 Ca P I Creatinine ml mg/100 ml mg/100 ml ! mg/100 ml 

4.1 -2 tot O uur 1 1 10 1 0.5 13 I l 9 
850 mg P intraveneus van O tot 6 uur 

5.6 o� 3 uur 110 2 .7 48 9 
9.9 3- 6 uur 35 1 1 .7 189 26 
6.9 6- 9 uur 45 1.1 384 36 
4.9 9-12 uur 30 4.7 357 53 
4.3 12-20 uur 75 3.9 208 23 

Toediening van fosfaat na behandeling met vitamine D. Pat. P. R. 
URINE 

mg/100 ml Tijd Volume Ca p Creatinine mg/100 ml mg/100 ml mg/100 ml 
5.6 -6 tot -1 uur - 11 .8 156 62 

850 mg P intraveneus van O tot 6 uur 
9.3 -1 -tot 3 uur 30 10.7 300 53 
8.2 3 - 6¼ uur 76 9.7 390 44 
9.0 6¼- 9¼ uur 28 15.9 585 54 
5.4 9¼-13¼ uur 54 21 .4 292 54 
5.0 13¼-18 uur 16  7.3 183 64 



Voedings.anamnese : koemelk-water mengsels met meel en suiker, 
geen extra vitamine D ,  

Laboratoriumbepalingen : Hb 1 1 .3 gram per 100 ml ;  bloedchemie : 
Ca 1 0.2 mg per 1 00 ml, P. 3 . 1  mg per 100 ml, alkalische fosfatase 
60 E KA. 

Röntgen-handwortelfoto : gevorderde rachitis zonder tekenen van 
genezing. 

Diagnose : gevorderde vitamine D deficiente rachitis. Een duide
lijke oorzaak voor de in de anamnese vermelde kortdurende aan
vallen van cyanose werd niet gevonden. Mogelijk zijn zij uitingen 
geweest van hypocalcaemische toestanden. Tijdens de opnameduur 
deden zich geen aanvallen van cyanose voor. 

Speciaal onderzoek: Over 8 uren werd 640 mg P intraveneus toe
gediend (Tabel VII) . De intraveneuze vochttoediening bestond uit 
een mengsel van 0.9 0/o NaCl en 5 0/o glucose. 

Patient H. S. 
Gegevens bij opneming : 
Leeftijd 7 maanden, lengte 68 cm, gewicht 7 . 8  kg. 
Reden van opneming:  aanvallen van cyanose, gepaard met toni

sche kramptoestanden. 
Voedingsanamnese :  koemelk-water mengsels met meel en suiker, 

geen extra vitamine D. 
Laboratoriumbepalingen : Hb 10 .8 gram per 100 ml; bloedchemie:  

Ca 6 .3 mg per 100 ml, P 3 . 8  mg per 1 00 ml, alkalische fosfatase 
1 04 E KA. 

Röntgen-handwortelfoto : gevorderde rachitis zonder tekenen 
van genezing. 

Diagnose : gevorderde vitamine D deficiente rachitis. De in de 
anamnese vermelde aanvallen van cyanose en kramptoestanden wer
den verklaard door de lage calciumspiegel in het bloed. 

Speciaal onderzoek: Voor de behandeling met vitamine D en na 
twee en twintig dagen, achtendertig dagen, achtenvee!tig dagen en 
negenenzestig dagen van behandeling met vitamine D vond toedie
ning van parathyreoid extract plaats ( 150 USP E parathyreoid ex
tract per dag gedurende drie dagen) . (Tabel VIID. De behandeling 
met vitamine D geschiedde met -2000 E vitamine D per dag. De 
samenstelling van de voeding werd zo constant mogelijk gehouden. 
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Tabel VII Toediening van fosfaat voor behandeling met vitamine D. Pat. J. Gri. 

SERJUM URINE 

Tijd Ca p 
mg/100 ml mg/100 ml Tijd Volume Ca p Creatinine 

ml mg/100 ml mg/100 ml ml 

0 uur 8.8 3.2 -8 tot O uur 280 3.7 15 19 

630 mg P intraveneus van O tot 8 uur 

4 uur 7.8 5.7 0- 4 uur 65 4.0 163 35 

8 uur 6.4 7.3 4- 8 uur 75 ' 2.0 155 40 
8-12 uur 55 1.1 125 29 

18 uur 7.4 3.0 12-16 uur 100 1.0 115 31 

Tabel VIII Pat. H. S. 

SERUM CALCIUM 
De invloed van parathyreoid extract op 

Voor de het serumcalcium voor en gedurende de Aantal dagen na het begin van de behandeling 
behandeling met vitamine D. behandeling met met vitamine D (2000 E vitamine D per dag) 

vitamine D 
22 1 38 1 48 1 69 

Voor de toediening van parathyreoid 6.3 8.9 9.5 9.7 9.1 extract 

na Ie dag / van toediening van para- 6.4 8.5 9.7 10.8 10.1 
2 d g thyreoid extract (SOUSPE 6.4 0 "  8.8 12.2 8.9 na e a 

' parathyreoid extract i.m. 
na 3e dag gedurende 3 dagen) 6.4 8.3 9.5 10.9 9.5 



Herhaling röntgen-handwortelfoto : Voor de eerste toediening van 
parathyreoid extract, die na het instellen van de behandeling met 
vitamine D plaats vond, waren op de handwortelfoto tekenen van 
beginnende genezing van de rachitische afwijkingen zichtbaar. De 
handwortelfoto voor de laatste toediening van parathyreoid extract, 
die negenenzestig dagen na het instellen van de behandeling met 
vitamine D plaats vond, toonde het beeld van een grotendeels ge
nezen rachitis. 

Patient J. Gro. 
Gegevens bij opneming : 
Leeftijd 6 maanden, lengte 69 cm, gewicht 8 .4 kg. 
Reden van opneming : bronchopneumonie. 
Voedingsanamnese : koemelk-water mengsels met meel en suiker, 

geen extra vitamine D. 
Laboratoriumbepalingen : Hb 1 0  gram per 1 00 ml; bloedchemie :  

Ca 6.3 mg per 1 00 ml, P 3 .8  mg per 1 00 ml, alkalische fosfatase 
1 03 E KA. 

Röntgen-handwortelfoto : gevorderde rachitis zonder tekenen 
van genezing. 

Diagnose : bronchopneumonie en gevorderde vitamine D deficiente 
rachitis. 

Speciaal onderzoek : Voor de behandeling met vitamine D en na 
twee en twintig dagen, achtendertig dagen, achtenveertig dagen en 
negenenzestig dagen van behandeling met vitamine D vond toedie
ning van parathyreoid extract plaats ( 1 50 USP E parathyreoid ex
tract per dag gedurende drie dagen) . (Tabel IX). De behandeling 
met vitamine D geschiedde met 2000 E vitamine D per dag. De 
samenstelling van de voeding werd zo constant mogelijk gehouden. 

Herhaling röntgen-handwortelfoto: Voor de eerste toediening van 
paranhyreoid extract, die na het instellen van de behandeling met 
vitamine D plaats vond, waren op de handwortelfoto tekenen van 
beginnende genezing van de rachitische afwijkingen zichtbaar. De 
handwortelfoto voor de laatste toediening van pa·rathyreoid extract, 
die negenenzestig dagen na het instellen van de behandeling met 
vitamine D plaats vond, toonde het beeld van een grotendeels ge
nezen rachitis. 
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Tabel IX 

De invloed van parathyreoid extract op 
het serumcalcium voor en gedurende de 
behandeling met vitamine D. 

Voor de toediening van parathyreoid 
extract 

na le dag 
\ 

van toediening van para-
2 d g 

thyreoid extract (SOUSPE 
na e a 

parathyreoid extract i.m. 
na 3e dag gedurende 3 dagen) 

Voor de 
behandeling met 

vitamine D 

7.4 

8.5 

9.1 

8.8 

Pat. J. Gro 

SERUM CALCIUM 

Aantal dagen na het begin van de behandeling 
met vitamine D (2000 E vitamine D per dag) 

22 1 38 1 48 1 69 

9.7 9.3 9.5 9.5 

9.9 12.0 11.1 11 .6 

10.8 1 1.4 11 .6 11 .2 

9 .7 11.3 11.8 11.0 



Hoofdstuk IV 

BESPREKING. 

Om een nader inzicht te verkrijgen in de interrelatie van parat
hormoon en vitamine D werd bij kinderen voor en na genezing van 
vitamine D deficiente rachitis de invloed nagegaan van fosfaat, van 
parathyreoid extract en van calcium op het calcium en fosfaat m 
het bloed en de uitscheiding van calcium en fosfaat in de urine. 

Toediening van fosfaat 

Jonxis (1 955) heeft op het verschil gewezen, dat tijdens een fos
faatbelasting het calcium in het bloed bij kinderen voor genezing 
van vitamine D deficiente rachitis dieper daalt dan bij kinderen na 
genezing van vitamine D deficiente rachitis. 

De uitvoering van de fosfaatbelastingen verschilt van de uitvoe
ring, zoals die door J onxis werd beschreven. Om de factoren, die 
bij de resorptie van fosfaat door de darm een rol spelen, te vermijden, 
werd aan de intraveneuze toediening van fosfaat de voorkeur ge
geven boven de orale toediening van fosfaat. Op deze wijze zou 
voorts een grote zekerheid bestaan, dat een patient na behandeling 
van vitamine D een gelijke hoeveelheid fosfaat als voor de behan
deling met vitamine D toegediend zou krijgen. 

Bij de patienten J. v. d. Le (Figuur I en Ia), W. S. (Figuur II en Ha) 
en P. R. (Figuur III en IIIa) vonden voor en na genezing vita
mine D deficiente rachitis intraveneuze toedieningen van fosfaat 
plaats. Bij patient J. Gri (Figuur IV) werd alleen voor de behandeling 
met vitamine D fosfaat toegediend. 

Bij alle toedieningen van fosfaat doen zich in het verloop een 
stijging van het serumfosfaat en een daling van het serumcalcium 
voor. 

De daling van het serumcalcium tijdens een fosfaatbelasting laat 
zich niet verklaren door de uitscheiding van calcium in de urine. 
Gedurende de fosfaatbelasting bedraagt de uitscheiding van calcium 
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in de urine bij patient W. S. voor de toediening van vitamine D 
2.9 mg (Figuur Ha), na de toediening van · vitamine D 4.6 mg 
(Figuur IIb), bij patient P. R. voor de toediening van vita
mine D 3 .6  mg (Figuur lila) en bij patient J. Gri voor de toediening 
van vitamine D 4 . 1  mg (Figuur IV) .  Bij de normale persoon is de 
hoeveelheid calcium in het serum ultrafiltreerbaar en in evenwicht 
met de ultrafiltreerbare fractie van het calcium in de interstitiele 
ruimte. Er van uitgaande, dat de extracellulaire vloeistof bij de 
onderzochte zuigelingen ongeveer 280 ml per kilogram lichaamsge
wicht bedraagt (Cheek, 1 954) kan berekend worden, dat de uit
scheiding van calcium in de urine gedurende de fosfaatbelastingen 
bij bovengenoemde patienten aequivalent is aan een daling van het 
serumcalcium met respectievelijk 0. 1 mg, minder dan 0. 1 mg, onge
veer 0 .2 mg en ongeveer 0.2 mg per 1 00 ml. De mate, waarmee het 
serumcalcium gedurende de fosfaatbelastingen daalt, bedraagt respec
tievelijk 3 . 3  mg per 1 00 ml (10. 1 -6 .8  mg per 1 00 ml), 2.4 mg per 
100 ml ( 10. 2-7. 8 mg per 1 00 ml) ,  2 .5 mg per 1 00 ml (8 .5-6.0 mg per 
1 00 ml) en 2.4 mg per 1 00 ml 8 . 8-6.4 mg per 100 ml) . 

Tijdens een fosfaatbelasting berust de daling van het serumcalcium 
dus op een verdwijnen van opgelost calcium uit de extracellulaire 
ruimte, zonder dat daarbij de hoeveelheid in de urine uitgescheiden 
calcium een rol van betekenis speelt. 

Voor en na genezing van vitamine D deficiente rachitis verschilt 
de mate, waarmee het serumcalcium onder invloed van een fosfaat
belasting zich wijzigt. Bij patient J. v. d. Le bedraagt voor de toedie
ning van vitamine D (Figuur Ia) gedurende de eerste helft van de 
fosfaatbelasting de daling van het serumcalcium 0.7 mg per 100 ml 
(7.9-7.2 mg per 100 ml) . Na de toediening van vitamine D stijgt hij 
patient J. v. d. Le (Figuur Ib) het serumcalcium gedurende de eerste 
helft van de fosfaatbelasting met 0.6 mg per 1 00 ml (10.4-9 .8  mg 
per 1 00 ml) . Bij patient J. v. d. Le kunnen de veranderingen van het 
serumcalcium onder invloed van de fosfaatbelasting voor en na de 
toediening van vitamine' D niet over de gehele duur van de fosfaat
belasting met elkaar vergeleken worden, daar voor de toediening 
van vitamine D de fosfaatbelasting na de eerste helft werd gestaakt. 
Bij patient W. S. bedraagt de daling van het serumcalcium gedurende 
de fosfaatbelasting voor de toediening van vitamine D (Figuur Ila) 
3 .3  mg per 1 00 ml ( 10 . 1 -6 .8  mg per 1 00 ml) en na de toediening van 
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Figuur Ia. 
Toediening van fosfaat voor de behandeling met vitamine D. 

SER U M  
mg/100 m l . 450 mg P i .v. van O tot 4 ½ uur. 

Pat. J. v.d . L e .  
l ic h .  gew. 7. 7 kg . 
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300  
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vitamine D (Figuur IIb) 2.4 mg per 100 ml (1 0.2-7.8 mg per 1 00 ml) . 
Tijdens de fosfaatbelasting voor de toediening van vitamine D be ·  
draagt bij patient P .  R .  (Figuur IIIa) de  daling van het serumcalcium 
2.5 mg per 1 00 ml (8 .5-6.0 mg per 100 ml) . Na de toediening van 
vitamine D stijgt bij patient P. R. (Figuur IIIb) tijdens de fosfaatbe
lasting aanvankelijk het serumcalcium met 0.7 mg per 100 ml (1 0.7-
1 0  mg per 1 00 ml), waarna het serumcalcium daalt met 1 .1 mg per 
100 ml (1 0.7-9.0 mg per 1 00 ml) . 
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Figuur Ib. 
Toediening van fosfaat na behandeling met vitamine D. 

Pat. J .v.d. Le . 
l ic h .  gew. 8.1 kg. 
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Uit het bovenstaande laat zich opmaken, dat tijdens een fosfaat
befasting het calcium in het bloed voor de genezing van vitamine 
D deficiente rachitis dieper daalt dan nadat genezing van de rachitis 
heeft plaats gevonden (Figuur V, blz 56) .  Zoals eerder kon worden 
vastgesteld, speelt bij de daling van het serumcalcium, die onder in
vloed van een fosfaatbelasting plaats vindt, de uitscheiding van cal
cium in de urine geen rol van betekenis. Het verschil in daling van 
het calcium in het bloed tijdens een fosfaatbelasting bij kinderen voor 
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Figuur !Ia. 

Toediening van fosfaat voor de behandeling met vitamine D. 

· SERUM 
rog/10 0 m t  

Pat . W. S .  
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3.1 3.4 0.5 

156 48 58 

1 1  1 4  25  

Ca. 

en na genezing van rachitis wordt door J onxis ( 19 5 5) verklaard 
door aan te nemen, dat tijdens vitamine D deficiente rachitis het 
vermogen van parathormoon om calcium te mobiliseren is afge
nomen. Jonxis acht voor een normale werking van parathormoon 
op het bot physiologische hoeveelheden vitamine D noodzakelijk. 
Harrison ( 1961)  kwam langs een andere weg tot dezelfde opvat
ting. 

Ook het onderstaande past in deze opvatting. Voor de toedie-
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Figuur Ilb. 
Toediening van fosfaat na behandeling met vitamine D. 

SERUM 
mg/100 ml .  

Pat . W. S .  
l ic h . gew. 8.1 kg. 
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Ca 

ning van vitamine D werd bij ide patienten J. v. d.  Le (Figuur Ia) en 
P. R. (Figuur IIIa) na  het begin van de fosfaatbelasting een zich 
voortzettende daling van het calcium in het bloed waargenomen. Na 
de toediening van vitamine D werd bij deze patienten, J. v. d. Le (Fi
guur Ib) en P. R. (Figuur IIIb), tijdens de fosfaatbelasting de daling 
van het serumcalcium voorafgegaan door een stijging van het serum-
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Figuur IIIa. 

Toediening van fosfaat voor de behandeling met vitamine D. 

SERUM 
m g/100m l . 8 5 0  mg p i .v. v a n  0 t o t  6 uur. 

Pa t .  P. R . 
l ic h . gew. 7.8 kg .  
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calcium. Deze tegenstelling pleit mede voor de opvatting, dat tij
dens vitamine D deficiente rachitis het calcium mobiliserend ver
mogen van parathormoon is afgenomen. 

Waar de onderzoekingen met behulp van een fosfaatbelasting bij 
kinderen voor en na genezing van vitamine D deficiente rachitis 
bijgedragen hebben tot een nader inzicht in de gevolgen van een 
tekort aan vitamine D, is de fosfaatbelasting ook een functieproef, 
die van betekenis is voor de diagnostiek van vroege stadia van 
vitamine D deficiente rachitis (Jonxis, 1 961) .  Het laatste wordt 
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Figuur II!b. Toediening van fosfaat na behandeling met vitamine D. 
SERUM 

mg /100 ml . 

Pat. P. R .  
l ic h. gew. 9.1 kg . 

1,2 
1 1  

1 0  
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,' ',," ... , "''\ 
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geïllustreerd bij patient W. S. (zie pagina 26). De laboratoriumgege
vens, die de overweging van de diagnose vitamine D deficiente ra
chitis konden steunen, waren slechts een enigszins verhoogde alkali
sche fosfatase en mogelijk beginnende rachitische afwijkingen op de 
handwortelfoto. Door het verschil in daling van het calcium in het 
bloed tijdens de fosfaatbelasting voor en na behandeling met vita
mine D (Figuur Ha en IIb) werd de zekerheid verkregen, dat de 
diagnose vitamine D deficiente rachitis in een vroeg stadium juist 
was gesteld. 
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Figuur IV. 
Toediening van focsfaat voor de behandeling met vitamine D. 

SERUM 
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Bij de toediening met fosfaat voor en na behandeling met 
vitamine D doen zich ook verschillen voor in de mate van 
stijging van het serumfosfaat en de hoeveelheid in de urine uit
gescheiden fosfaat. Gedurende de eerste uren van de fosfaatbelas
ting is zowel de mate van stijging van het serumfosfaat als wel de 
hoeveelheid in de urine uitgescheiden fosfaat kleiner voor de be
handeling met vitamine D dan nadat · behandèling met vitamine D 
heeft plaats gevonden. Bij patient J. v. d. Le (Figuur Ia en Ib) stijgt 
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het serumfosfaat voor de behandeling met vitamine D gedurende 
de eerste drie uren van de fosfaatbelasting 3 mg per 1 00 ml (6.4-3 .4 
mg per 1 00 ml) en na de behandeling met vitamine D gedurende 
de eerste twe·e uren van de fosfaatbelasting 6.9 mg per 1 00 ml ( 12 . 1 -
5 .2 mg per 100 ml) . Voor en na de  behandeling met vitamine D 
bedraagt de uitscheiding van- fosfaat in de urine gedurende de drie 
eerste uren van de fosfaatbelasting 36 mg P en 49 mg P. Gedurende 
de eerste drie uren van de fosfaatbelasting stijgt bij patient W. S. 
(Figuur Ila en IIb) het serumfosfaat voor de behandeling met vita
mine D 3 . 1  mg per 1 00 ml (7.4-4 .3  mg per 1 00 ml) en na de behan
deling met vitamine D 6.6 mg per 1 00 ml (1 2.6-6.0 mg per 1 00 ml) . 
Voor en na de behandeling met vitamine D bedraagt de uitschei
ding van fosfaat in de urine gedurende de eerste drie uren van 
de fosfaatbelasting 46 mg P en 75 mg P. Gedurende de eer
ste twee uren van de fosfaattbelasting stijgt bij patient P. R. (F; __ 
guur IIIa en IIIb) het serumfosfaat voor de behandeling met vita
mine D 1 .4 mg per 1 00ml (5 .6-4 . 1  mg per 100 ml) en na de behan
deling met vitamine D 4.2 mg per 1 00 ml (9.3-5 . 1  mg per 1 00 ml) . 
Voor en na de behandeling met vitamine D bedraagt de uitschei
ding van fosfaat in de urine gedurende de eerste drie uren van de 
fosfaatbelasting resp. 5 3  mg P en meer dan 68 mg P. 

Dat gedurende de fosfaatbelasting voor de behandeling met vita
mine D zowel de mate van stijging van het serumfosfaat als wel de 
uitscheiding van fosfaat in de urine kleiner is dan nadat behande
ling met vitamine D heeft plaats gevonden, betekent, dat gedurende 
een fosfaatbelasting voor de genezing van vitamine D deficiente 
rachitis meer opgelost fosfaat uit de extracellulaire ruimte verdwijnt 
zonder in de urine te zijn uitgescheiden dan nadat genezing van 
de vitamine D deficiente rachitis heeft plaats gevonden. Het is aan
nemelijk, dat het verschil een uiting is van een tekort aan fosfaat 
tijdens vitamine D deficiente rachitis. 

Daar onder invloed van een fosfaatbelasting het serumcalcium 
daalt, ligt het tevens voor de hand om te veronderstellen, dat er 
een samenhang bestaat tussen de grotere daling van het serumcal
cium tijdens de fosfaatbelasting voor de genezing van vitamine D 
deficiente rachitis en de grotere hoeveelheid opgelost fosfaat, die 
tijdens de fosfaatbelasting voor de genezing van de vitamine D 
deficiente rachitis uit de extracellulaire ruimte verdwijnt zonder in 
de urine te zijn uitgescheiden. 
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Figuur VI. 
De maximale toename van het serumcalcium onder invloed van para
thyreoid extract (150 USP E i m. gedurende 3 dagen) voor en geduren
de de. behandeling met vitamine D (2000 E per dag) ; en de waarden van 

het serumcalcium voor het toedienen van parathyreoid extract. 
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Daar de  resultaten van de  toedieningen van fosfaat bij kinderen 
voor en na genezing van vitamine D deficiente rachitis er voor 
pleiten, dat tijdens vitamine D deficiente rachitis het vermogen van 
parathormoon om calcium te mobiliseren is afgenomen, werd ver
der onderzoek hiernaar gedaan door bij twee kinderen met vita
mine D deficiente rachitis, J. Gro {Figuur VI) en H. S. (Figuur VII) 
voor en gedurende de ·behandeling met vitamine D parathyreoid 
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Figuur VII. 
De maximale toename van het serumcalcium onder invloed van para
thyreoid extract (150 USP E i m. gedurende 3 dagen) voor en geduren
de de behandeling met vitamine D (2000 E per dag) ; en de waarden van 

het serumcalcium voor het toedienen van parathyreoid extract. 
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extract toe te dienen ( 150  USP E parathyreoid extract per dag ge
durènde drie dagen) . De behandeling met vitamine D bestond uit 
de toediening van 2000 E vitamine D per dag. Het dieet werd zo 
constant mogelijk gehouden. 

Bij patient J. Gro (Figuur VI) bedraagt de maximale stijging van 
het serumcalcium onder ,invloed van parathyreoid extract voor de 
toediening van vitamine D 1.7 mg per 1 00 ml (9. 1 -7.4 mg per 1 00 
ml), na 22 dagen van behandeling met vitamine D 1 .1 mg per 100 ml, 
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(1 0. 8-9.7 mg per 1 00 ml), na 3 8  dagen van behandeling met vitamine 
D 2.7 mg per 1 00 ml (1 2.0-9.3 mg per 1 00 ml), na 48 dagen van 
behandeling met vitamine D 2.3 mg per 1 00 ml (1 1 .8 -9 .5 mg per 
1 00 ml) , en 69 dagen van behandeling met vitamine D 2 . 1  mg per 
1 00 ml (1 1 .6-9.5 mg per 1 00 ml) .  

Bij patient H. S. (Figuur VII) vindt voor de behandeling met vita
mine D geen stijging van het serumcalcium ( 6.4-6.3 mg per 1 00 ml) 
onder invloed van parathyreoid extract plaats. Na 22 en 38 dagen 
van behandeling met vitamine D vindt evenmin onder invloed van 
parathyreoid extract een stijging van het serumcalcium plaats ; de te 
vergelijken waarden van het serumcalcium zijn respectievelijk (8 .9-9.0 
mg per 100 mD en (9.7-9.5 mg per 1 00 ml) . Na 48 en 69 dagen na 
behandeling met vitamine D bedraagt onder invloed van para
thyreoid extract de maximale stijging van het serumcalcium respec
tievelijk 2 .5 mg per 1 00 ml ( 12 .2-9.7 mg per 1 00 ml) en 1 mg per 1 00 
ml ( 10. 1 -9. 1 mg per 1 00 ml) . 

Uit de onderzoekingen bij de patient J. Gro (Figuur VI) blijkt, 
dat de mate, waarmee het serumcalcium onder invloed van parathy
reoid extract stijgt, in de loop van 1de behandeling met vitamine D 
toeneemt. Bij de beschouwing van het verloop van het serumcalcium 
gedurende de behandeling met vitamine D valt voorts op, dat het 
serumcalcium eerder tot een normale waarde is gestegen, dan dat de 
mate toeneemt, waarmee het serumcalcium onder invloed van para
thyreoid extract stijgt. 

Bij de toenemende mate, waarmee het serumcalcium onder invloed 
van parathyreoid extract gedurende de behandeling met vitamine D 

stijgt, lijkt een verbeterde mineralisatie van het skelet geen overwe
gende rol te kunnen spelen. Bij patient H. S. vindt achtenveertig 
dagen na het begin van de behandeling met vitamine D een stijging 
van het serumcalcium plaats, terwijl achtendertig dagen na het begin 
van de behandeling met vitamine D duidelijk tekenen van genezing 
van de rachitische afwijkingen op de handwortelfoto zichtbaar waren 
zonder dat een stijging van het serumcalcium onder invloed van para
tihyreoid extract optrad. Bij patient J. Gro vindt achtendertig dagen 
na het begin van de behandeling met vitamine D een toegenomen 
stijging van het serumcalcium onder invloed van parathyreoid 
extract plaats, terwijl twee en twintig na het begin van de behan
deling met vitamine D tekenen van genezing van de rachitische af-
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wijkingen op de handwortelfoto zichtbaar waren zonder dat onder 
invloed van parathyreoid extract een toenemende stijging van het 
serumcalcium had plaats gevonden. Ook het feit, dat, mede gezien 
de leeftijd van de kinderen, de rachitis niet lang had bestaan, pleit 
er tegen, dat een afgenomen mineralisatie van het skelet de mobili
satie van calcium door parathormoon heeft belemmerd en als ge
volg daarvan de hypocalcaemie zou zijn ontstaan. Volledigheidshalve 
zij vermeld, dat bij geen van beide kinderen op de röntgenfoto's van 
het skelet tekenen van algemene ontkalking zichtbaar waren. 

De resultaten van de toedieningen van parathyreoid extract wor
den beschouwd in overeenstemming te zijn met de opvatting van 
Jonxis ( 1955 )  en Harrison (1 961 ) ,  dat voor een normale werking 
van parathormoon op het bot physiologische hoeveelheden vitamine 
D noodzakelijk zijn. 

Merkwaardig is, dat na het instellen van de behandeling met 
vitamine D het weken duurt, alvorens het parathormoon in toege
nomen mate een invloed op het bot uitoefent. Iets dergelijks wordt 
ook met bet·rekking tot de uitscheiding van aminozuren gezien. Ook 
de aminoacidurie, die tijdens vitamine D deficiente rachitis verthoogd 
is, neemt eerst tot normale waarden af, nadat weken van behandeling 
met vitamine D zijn voor,bijgegaan. 

Zoals reeds werd aangegeven, valt bij beide patienten, J. Gro 
(Figuur VI) en H. S. (Figuur VII) ook op, dat gedurende de be
handeling met vitamine D het serumcalcium eerder een normale 
waarde toont, dan dat onder invloed van parathyreoid extract het 
serumcalcium in toegenomen mate stijgt. Dit wijst er op, dat het 
vitamine D bij de behandeling van vitamine D deficiente rachitis 
eerder dan parathormoon een normaliserende invloed op het S'erum
calcium uitoefent. 

Toediening van calcium 

Door Howard ( 1955 )  werd de calciuminfuusproef als een functie
proef van de bijschildklier in de kliniek geïntroduceerd. 

Bij de normale persoon leidt de intraveneuze toediening 
tot een verminderde uitscheiding van fosfaat in de urine als gevolg 
van een toegenomen tubulaire terugresorptie van fosfaat. Hiatt en 
Tihompson ( 1 957) verklaren op grond van hun onderzoekingen, 
dat dit effect van een calciuminfuusproef normaal functionnerende 
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glandulae parathyreoideae vereist, daar het effect bij patienten met 
ernstige hypoparathyreoidie of hyperparathyreoidie niet ópfreedt 
en bij de normale persoon tegengegaan kan worden door voor het 
calciuminfuus parathyreoid extract toe te dienen. 

Echter kan ook bij patienten met een klinische ernstige hypo
parathyreoidie (Hiatt en Thompson, 1957) of primaire hyperpára
thyreoidie (Pronove en Bartter, 1 961 )  onder in vloed van een cal
ciuminfuus een afnemen van de uitscheiding van fosfaat in de 
urine plaats vinden. Aangenomen moet dah worden, dat bij de 
patient bijschildklierweefsel aanwezig is, dat, normaal op een kunst
matige vermeerdering van calcium in het bloed reageert. 

Een van de kenmerken van vitamine D deficiente rachitis is, dat 
de fosfaatclearance verhoogd is. Vergelijkbare waarden voor het 
verschil in de percentuele tubulaire terugresorptie van fosfaat bij 
zuigelingen voor en na genezing van vitamine D deficiente rachi
tis zijn door Stalder ( 1 957) vermeld. Alhright en Sulkowitch (1938), 
en later Crawford en medewerkers ( 195 5), gaan er van uit, dat 
een tekort aan vitamine D tot een hyperactiviteit van de glandu
lae parathyreoidieae leidt en verklaren daarmee de verhoogde fos
faatclearance, die bij vitamine D deficiente rachitis gevonden wordt. 
Harrison (1 941 )  en Jonxis (1 954) zijn op grond van hun verschil
lende onderzoekingen tot de conclusie gekomen, dat voor een 
normale tubulaire terugresorptie van fosfaat de nier . de directe 
invloed van physiologische hoeveelheden vitamine D behoeft. 

In dit verband werd bij het eigen onderzoek een aantal kinde
ren voor en na genezing van vitamine D deficiente rachitis met 
behulp van intraveneuze toedieningen van calcium onderzocht. 

Aan drie patienten, G. V. (Figuur VIIIa), J. v. d. Le (Figuur 
IXa) en W. S. (Figuur X) werd voor de behandeling met vitamine 
D calcium toegediend. Na behandeling met vitamine D werd het on
derzoek herhaald (Figuur VIIlb, IXb) . 

Voor de toediening van vitamine D vindt bij patient G. V. (Fi
guur VIIIa) onder invloed van het calcium een stijging van het 
serumcalcium en een stijging van het serumfosfaat plaats. De 
fosfaat/creatinine ratio in de urine bedraagt gedurende de drie uren 
voor de calciumtoediening 1 .93, tijdens de calciumtoediening 1 .77, 
gedurende de eerste drie uren na .het einde van de calciumtoedienin'.g' 
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Figuur VIIIa. 

Toediening van calcium voor de behandeling met vitamine D. 

S E RUM 
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1 .63 ,  gedurende de tweede drie uren na het einde van de calcium
toediening 1 . 86. Wordt de uitscheiding van creatinine in de urine als 
een maat voor de glomerulofiltratiesnelheid beschouwd, dan mag 
uit de daling van de fosfaat/ creatinine ratio in de urine met be
trekking tot het beloop van het serumfosfaat geconcludeerd wor
den, dat onder invloed van de calciumtoediening de percentuefo tu
bulaire terugresorptie van fosfaat is toegenomen. 
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Figuur VI!Ib. 

Toediening van calcium na behandeling met vitamine D 

S ERUM 
mg/ 100ml . llQ_mg Ca i .v. van O tot  3 uu r. 

Pa t .  G .V. 
lit h . gew. 8 kg ·. 
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Na de toediening van vitamine D vindt bij patient G. V .  (Fi
guur VIIIb) onder invloed van de calcium toediening een stijging van 
het serumcalcium en een stijging van het serumfosfaat plaats. De 
fosfaat/creatinine ratio in de urine bedraagt gedurende de twee 
uren voor de calciumtoediening 1 .33, tijdens de calciumtoediening 
1 .28, gedurende de eerste drie uren na de calcium toediening 1 .  1 8, 
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Figuur IXa. 

Toediening van calcium voor de behandeling met vitamine D.  

SER U M  
mg / 100 m l . 

Pat .  J .v. d. L e .  
l ic h .  gew. 7. 7.kg. 
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gedurende de tweede drie uren na de ca!ciumtoediening 1 .71 . Met 
betrekking tot het beloop van het serumfosfaat wijst de daling van 
de fosfaat/creatinine ratio in de urine op een toegenomen percentuele 
tubulaire terugresorptie van fosfaat onder invloed van de calcium
toediening. 

Zowel voor als na de behandeling met vitamine D is gedurende 
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Figuur IXb. 
Toediening van calcium na behandeling met vitamine D. 

SERUM 
mg/100ml. 
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de tweede drie uren na het einde van de calciumtoediening het serum
calcium tot onder de waarde gedaald, die voor calciumtoediening 
bestond. 

Voor de toediening van vitamine D werd bij patient J. v. d. Le 
(Figuur IX:a) de uitscheiding van creatinine in de urine niet be-
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paald. Gedurende de vijf uren voor de calciumtoediening bedroeg de 
uitscheiding van fosfaat in de urine 6.2 mg P per uur, gedurende 
de eerste helft van de calciumtoediening 5 mg P per uur, en gedu
rende de zeven uren na het einde van de calciumtoediening 2 . 1  mg P 
per uur. Met betrekking tot het beloop van het serumfosfaat pleit de 
dalende uitscheiding van fosfaat in de urine voor een toegenomen 
percentuele tubulaire terugresorptie van fosfaat onder invloed van 
het calcium. 

Na de toediening van vitamine D (Figuur IXb) vindt gedurende 
de calciumtoediening een aanvankelijke stijging van het serumfosfaat 
plaats, waarna een lichte daling van het serumfosfaat volgt, zonder 
dat daarbij het serumfosfaat onder de waarde daalt, die voor het 
begin van de calciumtoediening gevonden werd. Gedurende de vijf 
uren voor de calciumtoediening bedraagt de fosfa�t/creatinine ratio 
in de urine 1 .24, gedurende de eerste helft van de calciumtoediening 
1 .04, gedurende de tweede helft van de calciumtoediening 0.48 en 
gedurende de zeven uren na de calciumtoediening 0.52.  Met betrek
king tot het beloop van het serumfosfaat wijst de daling van de 
fosfaat/creatinine ratio in de urine op een toegenomen percentuele 
tubulaire terugresorptie van fosfaat onder invloed van het calcium. 

Bij patient W. S. (Figuur X) toont het serumfosfaat voor en aan 
het einde van de calciumtoediening, dat voor de toediening van vita
mine D plaats vond, dezelfde waarde. De eerste urine werd vet
zameld van vier uren voor het begin van ·de calciumtoediening tot 
twee uren na het begin van de calciumtoediening. In deze urine be
draagt de fosfaat/creatinine ratio 1 .3 8 .  Gedurende de laatste vier 
uren van de eerste helft van de calciumtoediening bedraagt de fos
faat/creatinine ratio in de urine 0.72, gedurende de tweede helft van 
de calciumtoediening 0.72, gedurende de eerste vier uren na de cal
ciumtoediening 0.3 1 ,  en gedurende de volgende zeven en halve uur 
0.84.  Met betrekking tot het beloop van het serumfosfaat wijst de 
daling van de fosfaat/ creatinine ratio in de urine op een toege
nomen percentuele tubulaire terugresorptie van fosfaat onder in
vloed van het calcium. 
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Figuur X. Toediening van calcium voor de behandeling met vitamine D. 

Pat .W.S .  
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Samenvattend zijn drie kinderen met vitamine D deficiente 
rachitis, de patienten G. V. (Figuur VIIIa), J. v. d. Le (Figuur IXa) 
en W. S .  (Figuur X), met behulp van calcium onderzocht. Bij twee 
kinderen, de patienten Ç. V. (Figuur VIIIb) en J. v. d. Le (Figuur 
IXb) werd na behandeling met vitamine D het onderzoek herhaald. 
Uit het beloop van het serumfosfaat en de fosfaat/creatinine ratio 
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Figuur V 
Voor behandeling met vitamine D. Na behandeling met vitamine D. 
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in de urine blijkt, dat zowel voor als na genezing van vitamine D 
deficiente rachitis de percentuele tubulaire terugresorptie van fosfaat 
toeneemt. Wordt er van uitgegaan, dat onder invloed van de intra
veneuze toediening van calcium de percentuele tubulaire terugresorp
tie van fosfaat alleen kan toenemen, indien de afgifte van parathor
moon is geremd, dan mag geconcludeerd worden, dat bij vitamine D 
deficiente rachitis de afgifte van parathormoon geremd wordt door 
de intraveneuze toediening van calcium. Aan de hand van de 'phos
phorus excretion index' (Nordin en Fraser, 1960) stelden Taitz en de 
Lacy (1 962) eveneens vast, dat een calciuminfuus bij kinderen met 
vitamine D deficiente rachitis een remmende invloed uitoefent op de 
afgifte van parathormoon. 

De onderzoekingen met behulp van calcium houden dus enerzijds 
in, dat tijdens vitamine D deficiente rachitis de glandulae parathy
reoideae een dusdanige invloed op de tubulaire terugresorptie van 
fosfaat uitoefenen, dat een remming van deze invloed kan plaats 
vinden, en anderzijds, dat tijdens vitamine D deficiente rachitis de 
tubuli in staat zijn om in vermeerderde mate fosfaat terug te resor
beren. 

Zoals werd vermeld, werd bij de patienten G. V. (Figuur VIIIa 
en b) en J. v. d. Le (Figuur IXa en b) na behandeling met vitamine 
D de calciumtoediening herhaald hetwelk leidde tot een toegenomen 
percentuele tubulaire terugresorptie van fosfaat door de nier. Ver
wacht zou kunnen worden, dat vergelijking van de resultaten, die 
voor en na behandeling met vitamine D verkregen werden, mogelijk 
is. Echter is in de eerste plaats de vraag of onder de gegeven om
standigheden de intraveneus toegediende hoeveelheden calcium tot 
een volledige remming van de afgifte van parathormoon heeft geleid. 
Voorts zijn bij de tubulaire terugresorptie van fosfaat de hoogte van 
het serum.fosfaat en de glomerulofiltratiesnelheid maatgevend. De 
glomerulofiltratiesnelheid werd niet bepaald, zodat ook de absolute 
hoeveelheden tubulair teruggeresorbeerd fosfaat onder invloed van 
een calciuminfuus niet berekend kunnen worden. De verkregen in
lichtingen zijn dus onvoldoende voor het nagaan of er verschillen 
bestaan in het vermogen van de tubuli om voor en na genezing van 
vitamine D deficiente rachitis fosfaat terug ,te resorberen. 

Daar de resultaten van de intraveneuze toedieningen van calcium 
slechts een kwalitatief inzicht hebben verschaft in de remming van 
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de afgifte van parathormoon en in het toenemen van de tubulaire 
terugresorptie van fosfaat, dragen zij niet bij tot een onderscheid 
in de opvatting van Alhright ( 1938), dat tijdens vitamine D defi
ciente rachitis een hyperactiviteit van de glandulae parathyreoideae 
bestaat, en de opvatting van Harrison ( 1941 )  en Jonxis ( 1 954), 
dat voor een normale tubulaire terugresorptie van fosfaat de di
recte invloed van vitamine D noodzakelijk is. 

Om dezelfde redenen blijft bij dit onderzoek de vraag open in 
hoeverre voor een normale werking van parathormoon op de nier
tubulus de directe invloed van vitamine D op de nier noodzakelijk 
is. De  recente onderzoekingen van Rasmussen (1 963) bij ratten met 
vitamine D deficiente rachitis doen veronderstellen, dat een di
recte invloed van vitamine D op de nier geen belangrijke voor
waarde kan zijn voor een normale werking van parathormoon op 
de niertubulus. Nadat bij de dieren parahyreoidectomie was ver
richt, volgde op de toediening van parathyreoid extract een af
nemen van de tubulaire terugresorptie van fosfaat en een drama
tische daling van het serumfosfaat, dat na de parathyreoidectomie 
tot hoge waarden was gestegen. Een stijging van het verlaagde 
serumcalcium vond onder invloed van het toegediende parathy
reoid extract niet plaats. Het laatste is in overeenstemming met 
de hiervoor beschreven resultaten met parathyreoid extract bij kin
deren voor en tijdens genezing van vitamine D deficiente rachitis. 

Overzicht van de resultaten vart het onderzoek met betrekking tot 
de interrelatie van parathormoon en vitamine D 

Uit het onderzoek naar de homeostasis van het calcium in het 
bloed bij kinderen voor en na genezing van vitamine D defi
ciente rachitis hlijkt in de eerste plaats, dat tijdens een fosfaatbe
lasting de daling van het serumcalcium voor de behandeling met 
vitamine· D groter is dan nadat behandeling met vitamine D heeft 
plaats gevonden. Eerder werd hierop door J onxis ( 1 955) gewezen. 
Uit het toedienen van parathyreoid extract voor en tijdens genezing 
van vitamine D deficiente rachitis kwam naar voren, dat na het in
stellen van de behandeling met vitamine D het serumcalcium in toe
genomen mate steeg. Het bleek onwaarschijnlijk, dat de toegenomen 
mate, waarmee het serumcalcium onder invloed van parathyreoid 
extract na het instellen van de behandeling met vitamine D steeg, 
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op een verbeterde mineralisatie van het skelet berustte. De resultaten 
van toedieningen van fosfaat en parathyreoid extract worden in 
overeenstemming geacht met de opvatting van Jonxis (1 955)  en 
Harrison ( 1961 ), dat physiologische hoeveelheden vitamine D nood
zakelijk zijn voor een normale werking van parathormoon op het 
bot. 

De intraveneuze toedieningen van calcium tijdens vitamine D 
deficiente rachitis leidden tot een toenemen van de percentuele 
tubulaire terugresorptie van fosfaat door de nier. Het houdt ener
zijds in, dat tijdens vitamine D deficiente rachitis de glandulae pa
rathyreoideae een dusdanige invloed op de tubulaire terugresorptie 
van fosfaat uitoefenen, dat een remming van deze invloed kan 
plaats vinden, en anderzijds, dat tijdens vitamine D deficiente ra
chitis de tubuli in staat zijn om in vermeerderde mate fosfaat terug 
te resorberen. 

Herhaling van de intraveneuze toedieningen van calcium, nadat 
behandeling met vitamine D had plaats gevonden, leidde eveneens, 
zoals verwacht kon worden, tot een tijdelijk toenemen van de per
centuele tubulaire terugresorptie van fosfaat door de nier. Daar de 
resultaten van de intraveneuze toedieningen van calcium voor en 
na genezing van vitamine D deficiente rachitis slechts een kwali
tatief inzicht verschaften in de remming van de afgifte van parat
hormoon en in het toenemen van de tubulaire terugresorpvie van 
fosfaat, dragen zij niet bij tot een onderscheid in de opvatting van 
Albright (1938) ,  dat tijdens vitamine D deficiente rachitis een hy
peractiviteit van de  glandulae parathyreoideae bestaat, en de op
vatting van Harrison (1941)  en Jonxjs (1 954) ,  dat voor een normale 
tubulaire terugresorptie van fosfaat de directe invloed van vitamine 
D op de nier noodzakelijk is. 

Om dezelfde reden laat zich uit dit onderzoek niet opmaken, 
in hoeverre voor een normale werking van parathormoon op de 
niertubulus een directe invloed van vitamine D op de nier nood
zakelijk is. De recente onderzoekingen van Rasmussen (1 963) doen 
veronderstellen, dat een directe invloed van vitamine D op de nier 
geen belangrijke voorwaarde kan zijn voor een normale werking 
van parathormoon op de niertubulus, zulks in tegenstelling met 
betrekking tot een normale werking van parathormoon op het bot. 
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SAMENVATTING 

Na een inleiding wordt het doel van het onderzoek uiteengezet : 
het verkrijgen van een nader inzicht in de interrelatie van parat
hormoon en vitamine D. In Hoofdstuk I wordt ingegaan op de 
physiologie van de glandulae parathyreoideae. Een overzicht van 
een aantal werkingen van vitamine D volgt in Hoofdstuk Il. In 
Hoofdstuk III zijn ondergebracht de bij het onderzoek gebruikte 
methoden en de beschrijving van patienten met vermelding van de 
bij het onderzoek verkregen laboratoriumgegevens. In Hoofdstuk 
IV worden de resultaten van het onderzoek besproken. 

Uitgegaan werd van de onderzoekingen van Jonxis ( 1 95 5) ,  waar
uit bleek, dat oraal toegediende fosfaatbelastingen bij kinderen met 
vitamine D deficiente rachitis een diepere daling van het serum
calcium met zich meebracht dan nadat de kinderen met vitamine D 
behandeld waren. Bij het eigen onderzoek vond het toedienen van 
fosfaat niet per os, doch intraveneus plaats. Zoals verwacht mocht 
worden, was bij de onderzochte kinderen de daling van het serum
calcium voor de behandeling met vitamine D dieper dan nadat be
handeling met vitamine D had plaats gevonden. 

Tevens kon met betrekk�ng tot de mate, waarmee het serumcalcium 
onder invloed van een fosfaatbelasting daalde, opgemaakt worden, 
dat de met de urine uitgescheiden hoeveelheid calcium geen rol 
van betekenis speelde. Het verschil in daling van het sernmcalcium 
tijdens een fosfaatbelasting voor en na genezing van vitaminr D 
deficiente rachitis wijst er op, dat tijdens vitamine D deficiente 
rachitis de stabiliteit van de calciumspiegel in het bloed is afge,
nomen. Het is aannemelijk, dat deze afgenomen stabiliteit van de 
calciumspiegel in het bloed berust op een afgenomen homeostati
sche invloed van de glandulae parathyreoideae. Hierin past de op
vatting, dat tijdens vitamine D deficiente rachitis het calcium mo
biliserend vermogen van parathormoon is afgenomen. 
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Op grond van de gebleken instabiliteit van het calcium in het 
bloed bij patienten met vitamine D deficiente rachitis wordt de 
fosfaatbelasting ook als een functieproef beschouwd, die vooral van 
waarde kan zijn bij de diagnostiek van lichte vormen van vitamine 
D deficiente rachitis. 

Verder onderzoek vond plaats door bij kinderen voor en tijdem 
genezing van vitamine D deficiente rachitis, parathyreoid extract 
toe te dienen. Voor de duur van het onderzoek werd een dieet van 
constante samenstelling gegeven. Nadat behandeling met vitamine D 
had plaats gevonden, nam de mate, waarmee het serumcalcium onder 
invloed van parathyreoid extract maximaal steeg, toe. Het is on
waarschijnlijk gebleken, dat hierbij een verbeterde mineralisatie van 
het skelet een overwegende rol heeft gespeeld. Merkwaardig is, dat 
eerst na weken van behandeling met vitamine D de stijging van 
het serumcalcium onder invloed van parathyreoid extract in toege
nomen mate plaats vond. Iets dergelijks vindt men terug, wanneer 
men de uitscheiding van de aminozuren in de urine vervolgt. Ook 
de aminoacidurie, die tijdens vitamine D deficiente rachitis verhoogd 
is, neemt eerst tot normale waarden af, nadat weken van behandeling 
met vitamine D zijn voorbijgegaan. 

De resultaten van de toedieningen van fosfaat en van parathyreoid 
extract worden in overeenstemming geacht met de opvatting van 
Jonxis ( 1955)  en Harrison ( 1961 ) ,  dat voor een normale werking van 
parathormoon op het bot physiologische hoeveelheden vitamine D 
noodzakelijk zijn. 

Bij 1het onderzoek met behulp van parathyreoid extract is voorts 
opvallend, dat gedurende de behandeling met vitamine D het serum
calcium, dat aanvankelijk verlaagd was, zich eerder had genormali
seerd dan dat onder invloed van parathyreoid extract het serum
calcium in toegenomen mate steeg. Dit wijst er op, dat vitamine D 
bij de behandeling van een vitamine D deficiente rachitis eerder een 
normaliserende invloed op het serumcalcium uitoefent dan het parat
hormoon. 

Bij de fosfaatbelastingen voor en na genezing van vitamine 
D deficiente rachitis deden zich ook verschillen voor in de mate 
van stijging Vél!n het serumfosfaat en de hoeveelheid in de urine 
uitgescheiden fosfaat. Gedurende de eerste uren van een fos 
faatbela�ting was qe mate van stijging van het serumfosfaat minder 
hoog en de hoeveelheid in de urine uitgescheiden fosfaat kleiner 
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voor de toediening van vitamine D dan nadat behandeling met 
vitamine D had plaats gevonden. Hieruit kan opgemerkt worden, 
dat tijdens een fosfaatbelasting voor de behandeling met vitamine D 
meer opgelost fosfaat uit de extracellulaire ruimte verdwijnt zon
der in de urine te zijn uitgescheiden dan nadat behandeling met 
vitamine D heeft plaats gevonden. Het is aannemelijk, dat het ver
schil berust op een tekort aan fosfaat in het lichaam tijdens vita
mine D deficiente rachitis. Daar zowel voor als na genezing van 
vitamine D deficiente rachitis onder invloed van een fosfaatbelas
ting een daling van het serumcalcium plaats vond, ligt het voor 
de hand om een verband te zien tussen de diepere daling van het 
serumcalcium gedurende de fosfaatbelasting voor de genezing van 
vitamine D deficiente rachitis en de grotere hoeveelheid opgelost 
fosfaat, die gedurende de fosfaatbelasting voor de genezing van 
vitamine D deficiente rachitis uit de extracellulaire ruimte verdwijnt 
zonder in de urine te zijn uitgescheiden 

Een van d e  kenmerken van vitamine D deficiente rachitis is de 
verhoogde fosfaatclearance, c.q. de afgenomen tubulaire terugre
sorptie van fosfaat door de nier. Met het doel om ook een inzicht 
te verkrijgen in de betrekkingen tussen parathormoon en de tubu
laire terugresorptie van fosfaat tijdens vitamine D deficiente rachi
tis, werd een calcium belasting gedaan volgens Howard en werd deze, 
nadat de rachitis genezen was, herhaald. De resultaten van de Ho
ward test houden enerzijds in, dat tijdens vitamine D deficiiente ra
chitis door de glandulae parathyreoideae een dusdanige invloed op 
de tubulaire terugresorptie van fosfaat wordt uitgeoefend, dat deze 
invloed geremd kan worden, en anderzijds, dat tijdens vitamine D 
deficrente rachitis de tubulii in staat zijn om in vermeerdere mate 
fosfaat terug te resorberen. Daar deze onderzoekingen slechts een 
kwalitatief inzicht hebhen verschaft in de remming van de afgifte 
van parathormoon en in het vermogen van de tubuli om in vermeer
derde mate fosfaat terug te resorberen, dragen zij niet bij tot een 
onderscheid in de opvatting van Albright ( 193 8) ,  dat tijdens vita
mine D deficiente rachitis een hyperactiviteit van de glandulae para.
thyreoideae bestaat, en de opvatting van Harrison ( 1941 )  en Jonxis 
( 1954) ,  dat de directe invloed van vitamine D noodzakelijk is voor 
een normale tubulaire terugresorptie van fosfaat. 

Om dezelfde reden kan uit de resultaten van de intraveneuze 
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toedieningen van calcium niet opgemaakt worden, in hoeverre de 
directe invloed van vitamine D noodzakelijk is voor een normale 
werking van parathormoon op de niertubulus. De recente onder
zoekingen van Rasmussen (1 963) doen veronderstellen, dat een di
recte invloed van vitamine D op de nier geen belangrijke voor
waarde kan zijn voor een normale werking van parathormoon op 
de niertubulus, zulks in tegenstelling met betrekking tot de nor
male werking van parathormoon op het bot. 

Bij de patienten met vitamine D deficiente rachitis, die een nor
male waarde voor het calcium in het serum toonden, daalde het 
serumcalcium in aansluiting aan een fosfaatbelasting tot su:bnormale 
waarden (van boven 9 mg per 1 00 ml tot rond 6 mg per 1 00 ml) . 
Na behandeling met vitamine D was de daling van het calcium be
trekkelijk gering. Het beschreven ·onderzoek bevestigt dus de waar,de 
van de fosfaatbelastingtest, voo-ral in die gevallen, waar de ver
schijnselen van vitamine D deficientïie licht zijn. Men zou zich aan 
de hand van de theorie van Albright kunnen voorstellen, dat bij het 
rachitische kind na intraveneuze toediening van calcium een aan
zienlijk sterkere stijging in de tubulaire terugresorptie van fosfaat 
zou optreden dan bij het normale kind. Aan de hand van de op
vatting van Harrison en Jonxis zou men eerder het omgekeerde ver
wachten. De tijdens dit onderzoek verkregen uitkomsten maken het 
niet waarschijnlijk, dat afwijkingen in de tubulaire terugresorptie 
van fosfaat gebruikt zouden kunnen woriden als een diagnostische 
tes,t. 

Wel kan in bepaalde twijfelgevallen het uitb'lijven van een stijging 
van het serumcalcium na toediening van paratihyreoid extract een 
argument vormen, hetwelk de diagnose vitamine D deficientie waar
schijnlijk maakt. Een uitgebreider onderzoek is hier echter nog nodig. 

63 



SUMMARY. 

The introduction is followed by an explanation of the aims of 
this study : to gain a better insight into the relationship between 
parathyroid hormone and vitamin D. Chapter I enters into matter 
of the physiology of the parathyroid glands. A survey of a number 
of ·actións of vitamin D follows in Chapter II. Chapter III contains 
the methods used in this study, a description of the patients together 
with the outcomes of the laboratory. In Chapter IV the results of 
the study are discussed. 

After J onxis ( 1955)  phosphate loads were given to children before 
and after the healing of infantile rickets. The intravenous admini
stration of phosphate was prefered to the oral route. As was to be 
expected the fall of the serum calcium was greater before treatment 
with vitamin D than after the treatment had taken place. 

Also could be concluded, that the amount of calcium excreted 
in the urine during a phosphate load did not play an important 
part in connection with the fall of the serum calcium. The diffe
rence in the fall of the serum calcium before and after treatment 
with vitamin D suggest that during rickets the stability of the cal
cium level in the blood has decreased. One might reasonably assume 
that a decreased homeostatic regulation of the parathyroid glands 
causes this instability. Corresponding to this is the theory that the 
ability of parathyroid hormone to mobilize calcium has decreased 
during rickets. 

Because of the demonstrated instability of the calcium level in 
the blood during rickets, the phosphate load is also considered as 
a test, which may especially be of value in the diagnosis of mild 
forms of vita.min D deficiency. 

Further investigations were carried out by means of administering 
parathyroid extract to children before and during healing of rickets. 
During the whole course of this investigation a <liet of a constant 
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composition was given. After treatment with vitamin D had star
ted, the serum calcium elevated with increasing degree under the 
influence of parathyroid extract. It has proved to be improbable 
that an ameliorated mineralisation of the skeleton could be respon
sible for this. It is remarkable that weeks of treatment with vitamin 
D had to pass before a noticeable diff erence in rise of the serum cal
cium took place under influence of parathyroid extract. Something 
like this can be observed, when the excretion of aminoacids in the 
urine is traced. Also the excretion of aminoacids in the urine, which 
is raised during rickets, only decreases to a normal level after weeks 
of treatment with vitamin D. 

The results of the phosphate loads and of the administrations of 
parathyroid extract are considered to be in agreement with the 
theory of Jonxis ( 1955) and Harrison ( 1961 )  that a normal action 
of parathyroid hormone on the bone needs physiological amounts 
of vitamin D. 

During the period of investigation with parathyroid extract it 
was striking that, after the treatment with vitamin D was instituted, 
the calcium level in the blood, which was lowered initially, sooner 
rose to normal values before the calcium level in the blood elevated 
with increased degree under influence of parathyroid extract. This 
suggests that during treatment of rickets vitamin D sooner exerts 
a normalising influence on the serum calcium then parathyroid 
hormone. 

The phosphate loads before and after treatment with vitamin D 
showed also a diff erence in the degree of the rise of the serum phos
phate and the amount of phosphate which was excreted in the urine. 
During the first hours of a phosphate load the degree of the rise 
of the serum phosphate was less high and the amount of phosphate 
excreted in the urine was smaller before treatment of vitamin D 
than after treatment with vitamin D had taken place. This implies 
that before treatment with vitamin D more soluble phosphate dis
appears from the extracellular space, without being excreted in the 
urine than after treatment with vitamin D. It may be accepted 
that the difference is caused by a greater "hunger" of the tissues 
for phosphate during rickets. As before treatment with vitamin D 
the serum calcium falls deeper during a phosphate load than after 
healing of the rickets, it is obvious to connect the deeper fall of the 
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serumcalcium with the greater amount of soluble phosphate wich 
disappears from the extracellular space without being excreted in 
the urine during a phosphate load before healing of the riek.ets. 

One of the characteristics of riek.ets is the increased phosphate 
clearance, c.q. the decreased tubular reabsorption of phosphate. Also 
to obtain some further information on the relationship between 
parathyroid hormone and the tubular reabsorption of phosphate 
during riek.ets, calcium was intravenously administered before and 
after h ealing of riek.ets. The results show on the one hand that 
during riek.ets the parathyroid glands exert such an influence upon 
the tubular reabsorption of phosphate, that this influence can be 
counteracted, and on the other hand that during riek.ets the tubulus 
is capable of reabsorbing an increased amount of phosphate. As 
these investigations provide only a qualitative information on the 
blocking of the production of parathyroid hormone and on the 
ability of the renal tubulus to reabsorb an increased amount of 
phosphate, they do not contribute to a distinction between the 
theory of Albright ( 1 938) that during riek.ets a hyperactivity of the 
parathyroid glands exists, and the theory of Harrison (1941 )  and 
Jonxis ( 1 954) that direct influence of physiological amounts of vita
min D is necessary for a normal tubular reabsorption of phosphate. 

For the same reason the intravenous administration of calcium 
does not permit to establish how far the direct influence of vitamin 
D on the tubulus is necessary for a normal action of parathyroid 
hormone on the kidney. The recent investigations of Rasmussen 
et al. ( 1 963) suggest that a direct influence of vita.min D on the 
tubulus cannot play an important part for a normal action of para
thyroid hormone on the kidney. 

Patients, suffering from riek.ets, who have a normal or nearly 
normal value of calcium in the blood, showed a fall of the serum 
calcium to a subnormal level (from about 9 mg per 100 ml to 
around 6 mg per 1 00 ml) under the influence of a phosphate load. 
After treatment with vitamin D the fall of the calcium level in the 
blood was rdatively small. The study described here conforms there
fore the value of the phosphate loads, especially in those, cases, where 
the signs and symptoms of vitamin D deficiency are mild. It might 
be supposed that, on the basis of the theory of Albright after the 
intravenous administration of calcium the rachitic child would show 
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a much greater increase of the tubular reabsorption of phosphate 
than the normal child. On the basis of the theory of Harrison and 
Jonxis one would expect the contrary. The results of this study do 
not make it likely that deviations of the tubular reabsorption of 
phosphate can be used as a diagnostic test. 

In certain cases however, where doubt exists, the failure of an ele
vation of the serum calcium after administering parathyroid extract 
may form an argument, which makes probable the diagnosis of vita
min D deficiency. A more extensive study howeverwill be necessary. 
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Aanhangsel 

GEBRUIKTE METHODIEK VAN LABORATORIUM
BEPALINGEN 

Calcium in serum : Serum wordt verdund met 60-voudige hoeveel
heid 0 .05 N HaOH en na toevoeging van murexide getitreerd 
met complexon III, waarbij het eindpunt wordt vastgesteld 
met behulp van een photo-electrische colorimeter (Vitatron). 

Calcium in urine : Calcium wordt neergeslagen als calciumoxalaat. 
Het calciumoxalaat wordt in zuur opgelost, waarna een over
maat complexon III wordt toegevoegd.  De overmaat wordt, 
onder toevoeging van murexide, terug getitreerd met 0.01 N 
Ca-oplossing. 

Anorganisch fosfaat : Serum en urine (verdund 1 : 1 00) worden ont
eiwit met trichloorazijnzuur, waarna een molybdaatoplossing 
wordt toegevoegd ter vorming van een complexe fosfor
molybdaat verbinding. Deze verbinding wordt gereduceerd 
met ferrosulfaat, waarbij molybdeenblauw wordt gevormd. De
ze blauwe kleur wordt foto-electrisch gemeten. Zie J. H. Taus
sky en E. Shorr, J. Biol. Chem. 202 : 675, 1 953 .  

Alkali,sche fosfatase : King en Armstrong laten de fosfatase in serum 
of plasma in alkalische milieu (pH 9-1 0) inwerken op een sub
straat van dinatriumfenylfosfaat, waarbij phenol vrijkomt. Dit 
laatste wordt colorimetrisch bepaald met het reagens van Folin 
en Ciocalten. 1 King-Armstrong eenheid is de hoeveelheid en
zym, aanwezig in 1 00 ml serum of plasma, die in 30 minuten 
bij 3 7  C 1 mg phenol vrijmaakt. Zie Gorter en de Graaff, Kli
nische Diagnostiek 7e druk (1 955) dl. I, p. 324. 

Creatinine in urine : Creatinine geeft in alkalisch milieu met pikraat 
(reactie van J affé) een oranjerood gekleurd complex, waarvan 
de hoeveelheid colorimetrisch kan worden bepaald. Zie Gorter 
en de Graaff, Klinische Diagnostiek, 7e druk ( 1955) ,  dl. I, 
p. 440. 
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