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Errata behorend bij het proefsclu·ift Meg;:Jloblastaire 
anemie bij epileptici behandeld met anticonvulsiva van 
R Soeparman 
Het nummer van pagina 66 moet zijn 78 en het num
mer van pagina 78 moet zijn 66 Na deze correctie 
le ze men het proefschrift in de volgorde van de pagina
nummering 
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STELLINGEN 

1. Het optreden van megaloblastaire anemie bij epileptici tij
dens het gebruik van anticonvulsiva is geen reden de be
handeling met antiepileptica te staken of te wijzigen. 

2. Een onvoldoende kwaliteit van de voeding is de belang
rijkste factor voor het ontstaan van megaloblastaire 
anemie bij epileptici, die anticonvulsiva gebruiken. 

3. Bij epileptici onder behandeling met anticonvulsiva is 
toediening van vitamine B12 of foliumzuur alléén gein
diceerd bij de sociaal zwakke elementen van deze groep. 

4. Het opnemen van een uitgebreide voedingsanamnese is es
sentieel bij het onderzoek van patienten met anemie. 

5. Bij fracturen van het aangezichtsskelet, welke gepaard 
gaan met liquorrhoea nasalis, dient behandeling van de
ze fracturen te prevaleren, boven een onmiddelijk neu
rochirurgisch ingrijpen. J. W. F. Beks, G. Boering: Li
quorrhoea nasalis bij hoge aangezichtsfracturen. 

6. De gamma-encephalografie volgens Thérèse Planiol kan 
belangrijke gegevens verstrekken over de aard van een 
ruimte innemend proces in cerebro. Th. Planiol: Diag
nostic des lesions intracraniennes par la gamma�encé
phalographie à l'aide de la serum albumine humaine mar
quee à l'iode 131. Medical Radioisotope Scanning. Inter
national Atomie Energy Agency Vienna 1959. 

7. Niettegenstaande zijn haardgewijs optreden moet alopecia 
areata beschouwd worden als een diffuus proces van het 
gehele capillitium. Von 0. Braun-Falco, H. Zaun: Über 
die Beteiligung des gesamten Capillitiums bei Alopecia 
areata. Hautarzt August 1962. 

8. De clavicula kan men in zijn geheel verwijderen zonder dat 
dit leidt tot stoornissen in de schouder-functie. Le Roy 
C. Abbot, Donald B. Lucas: The function of the clavicle. 
lts surgical significance. Ann. Surg. 583, 140, 1954. 

9. Aangezien hydrocortisonacetaat slechter wordt geresor
beerd dan hydrocortison is het onjuist de acetaatverbin
ding toetepassen bij de behandeling van patienten met 
bijnierinsufficientie. W. Artz: Gastrointe stinale re sorptie 
van cortisol en cortisolacetaat. 

10. Bij de differentiele diagnose van angina pectoris dient 
aandacht te worden besteed aan de "cardialgia pancrea
tica 11, die voorkomt bij de chronisch recidiverende pan
creas vet necrose. B. K. Boom: Chronisch recidiverende 
pancreas vet necrose. Nederlands Leerboek der Interne 
Geneeskunde II, 233. Scheltema & Holkema N.V. Am
sterdam, 1960. 



11. Aplasie van één van de arterien van de navelstreng is 
een aanwijzing voor het bestaan van congenitale anoma
lien bij het kind. William A. Little: Umbilical artery 
aplasia. Amer. J. Obstet. Gynec. 695, 1 7, 1961. 

12. De knobbeltjes van Aschoff in het myocard zijn niet 
bewijzend voor acuut rheuma. A. I. Rubenstone, Otto 
Saphir: Myocardial reactions to induced necrosis and 
foreign bodies, with particular reference to the role 
of the Anitschkow cell. Labor. Invest. 791, 11, 1962. 
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VOORWOORD 

Dit proefschrift kwam tot stand in de afdeling Hematologie 
(Hoofd: Dr H. O.Nieweg) van de Kliniek voor Inwendige Ge
neeskunde (Hoofd: Prof. Dr E. Mandema). 

De laboratorium bepalingen werden verricht in het Kli
nisch-Chemisch Laboratorium (Hoofd: Dr J. J. M. Vegter) 
van de Kliniek voor Inwendige Geneeskunde en in het Centraal 
Isotopen Laboratorium (Hoofd: Prof. Dr J. H. Gaarenstroom) 
onder leiding van Dr M.G. Woldring. 

De dierproeven werden uitgevoerd in de stal van het Pa
thologisch-Anatomisch Laboratorium (Hoofd: Prof. Dr A. 
Arends). Hierbij gaf Dr J. Abels adviezen. 

Door de .vel willende medewerking van Dr F. Klein, in
ternist, werd de mogelijkheid geboden de ziektegeschiedenis
sen van een tweetal patienten uit het St. Elisabeth's of 
Groote Gasthuis te Haarlem (geneesheer-directeur: P.A. 
Heeres, internist) te vermelden. 



INL E !DING 

In 1952 vonden Mannheimer, Pakesh, Reisner en Vetter 
in een onderzoek bij 215 met fenytofne behandelde patienten 
met epilepsie vijf, die hematologische afwijkingen hadden. 
Als belangrijkste verschijnsel beschouwden zij, leukopenie 
door daling van het aantal granulocyten maar daarnaast ble
ken in meer of minder mate anemie en trombocytopenie 
voor te komen. Onderzoek van het beenmerg gaf bij deze 
vijf patienten een megaloblastair beeld te zien. De afwij
king betrof dus alle systemen, hoewel granulocytopenie hier 
op de voorgrond stond. 

Het is echter vooral sinds de publicatie van Badenoch 
(1954), dat megaloblastaire anemie na toediening van feny
totne bekendheid heeft gekregen. In de loop der jaren zijn 
een zestigtal gevallen tijdens het gebruik �an dit medica
ment en andere antiepileptica in de literatuur beschreven, 
waarvan er één in Nederland door Hulst in 1960 is gepu
bliceerd In onze kliniek werden wij echter reeds in 1940 
met deze hematologische complicatie bij een patient die fe
nobarbital gebruikte geconfronteerd. (Kraan: niet gepubli
ceerde waarneming). 

De vraagstukken, die met dit ziektebeeld samenhangen, 
zijn de aanleiding geweest tot het schrijven van dit proef
schrift. 

Literatuur. 
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HOOF D S T UK I 

ENKELE ORIENTERENDE GEGEVENS BETREFFENDE DE 
ANTIEPILEPTISCHE GENEESMIDDELEN EN HUN ONGE -

WENSTE NEVENWERKINGEN 

Tot de belangrijkste antiepileptische geneesmiddelen worden 
gerekend de barbituurzuurverbindingen, de oxazolidinedionen, 
de acetylureumverbindingen en de succinimiden. 
De meest bekende en tevens oudste van deze groep zijn de 
barbituraten, waarvan het fenobarbital in 1912 door Haupt
mann werd geintroduceerd als effectief geneesmiddel tegen 
convulsies bij epileptici. 

Barbituurzuurderivaten. 

Barbituurzuur wordt gevormd uit malonzuur en ureum: 

c-----, 
COiOH HtNH 

/ L_ ____ .J "' 
H2C C:O 

"' r------, / co'e� ___ _HJNH 

> 

0 
Il 
C NH 

H,.COC=O 

C NH 
H 
0 

Barbituurzuur zelf is farmacologisch onwerkzaam. Door 
substitutie van de reactieve H-atomen op C5 met een 
ethyl- en een fenylgroep, verkrijgt men fenobarbital, meer 
bekend onder de handelsnaam van Luminal®. 

Fenobarbital heeft naast een sederende en hypnotische een 
anticonvulsieve werking die vooral gericht is tegen de grand
mal en de focale epilepsie. 
Van fenobarbital zijn afgeleid methylfenobarbital (mefobarbital 
of Prominal ®) en heptobarbital (Rutonal ® ), die als antiepilep-
tica ook vaak toepassing vinden. 
Tuinal is een combinatie preparaat van arnobarbital (Amytal ®) 
en barbital (Veronal®). Methylfenobarbital schijnt in vergelij
king met fenobarbital een minder op de voorgrond tredende 
hypnotische werking te hebben, wat in sommige situaties van 
voordeel kan zijn. Heptobarbital wordt vooral bij epileptische 
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kinderen gebruikt. Over de specifieke anticonvulsieve werking 
van deze barbituraten op het centrale zenuwstelsel is men 
nog niet goed ingelicht (Tom an, Taylor 1954). 
Het lichaam heeft twee manieren om zich van deze barbitu
raten te ontdoen n.l. door destructie in de lever en door 
excretie via de nieren (Ferey, Kelinebrand, Krause 1959, 
Glasson, Lerch, Vrret 1959). Stoornissen in de functie van 
de lever en de nier kunnen t.lan ook tot cumulatie van barbi
turaten aanleiding geven, vooral bij chronische toepassing 
van deze medicamenten, zoals bij de behandeling van epilep
tici gebruikelijk is. 

Naast het therapeutisch effect op de schors van het cen
trale zenuwstelsel hebben deze preparaten ook een remmen
de nevenwerking op het ademcentrum, een bloeddruk verla
gende invloed en in hogere doseringen een tonus verminde
rende werking van de onwillekeurige spieren van de dar
men (Quingley en Phels 1934, Gruber 1936). 

Langdurig gebruik van deze geneesmiddelen in hoge dose
ringen en in omstandigheden, waarbij cumulatie gemakkelijk 
kan ontstaan, leiden tot een toestand van chronische vergif
tiging. Het ziektebeeld hiervan is vaak zeer moeilijk te on
derkennen, tenzij de behandelende geneesheer op het optre
den ervan ten alle tijde bedacht is. Goodman en Gilman heb
ben de symptomen van de chronische intoxicatie me-c bar
bituraten op voortreffelijke wijze als volgt in hun leerboek 
weergegeven: slaapdronkenheid, slaapzucht na de maaltijd, 
trage denkprestaties, geheugen-stoornissen, incoherente 
spraak, geestelijke geremdheid, verwardheid en desoriën
taties. Naarmate de intoxicatie ernstiger is, treden ook 
neurologische verschijnselen op zoals: vertigo, ataxie, nys
tagmus, diplopie, strabisrr.us, accomodatie zwakte,dysarthrie, 
paresen van de ledematen, tremor, paraesthesiën, ver
hoogde, verlaagde of afwezige reflexen. 
Verwarring·met andere neurologische ziektebeelden kan dan 
gemakkelijk ontstaan. Maagdarmbezwaren worden er ook bij 
gevonden zoals: anorexie, obstipatie, foeter ex ore, besla
gen tong en buikkra.mpen. Dit leidde weleens tot een fou
tieve diagnose van appendicitis acuta. Tenslotte kunnen al
buminurie en cylindrurie voorkomen, terwijl een enkele maal 
het optreden van hematoporfirinurie, gewichts-verlies en me
galoblastaire anemie gezieJ1 wordt. De huidafwijkingen, die 
vooral als vroege complicatie bij de behandeling met anti
epileptica worden gezien, beschouwd men algemeen als aller
gische verschijnselen. 
Urticaria, purpura en scarlatiniforme exanthemen zijn be
schreven en een heel enkele keer exfoliatieve dermatitis. 
(Sweitzer, Laymon 1937). 
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De gebruikelijke doseringen bij de behandeling van epilepsie 
voor fenobarbital varieert van 75-300mg daags, hoewel 
doseringen tot 3000mg daags sporadisch zijn toegepast. 
Voor methylfenobarbital bedraagt de dosering tot 600mg 
daags voor hept'Jbarbital tot 500mg daags. 

Hydantoïne derivaten. 

Terwijl de barbituraten een sedatieve en een hypnotische 
werking bezitten naast het anticonvulsieve effect, zijn de 
hydantoïne-verbindingen farmacologisch alleen vanwege hun 
anticonvulsieve werking bekend. 
Merritt en Putnam hadden in 1938 de krachtige anticonvul
sieve werking van fenytoïne (difenylhydantoïne, natriumzout: 
Diphantoïne®) naar voren gebracht. 
De structuur-formule vertoont een duidelijke gelijkenis met 
die van de barbituraten zoals dat te zien is in het volgende 
figuur: 

FENYTOINE 

C6H S
>

c N H 

C6H S 

D 
C N H 

Il 
0 

C=O 

In plaats van een malonylureum heeft men hier met een gly
colylureum verbinding te maken. Tot de hydantoïne groep 
moeten verder gerekend worden methoïne (3-methyl-5, 5-
fenyl ethyl-hydantoïne, Mesantoïne®) en 5-fenyl-ethylhydan
tolhe (Nirvana!®). Dit laatste medicament is vanwege de vele 
schadelijke bijwerkingen in onbruik geraakt. 
Fenyto1ne en methoïne worden vooral gebruikt tegen de grand
mal en de psychomotorische epilepsie. De petit-mal epilep
sie wordt er echter niet of nauwelijks door beinvloed. (Wil
liams, 1939, Blair en anderen, 1939, Frankel, 1940, Ver
jaal, 1941). 
Vaak verkiest men een behandeling met combinaties van pre
paraten uit de hydantoïne en uit de barbituraten reeks, daar 
men wegens het potentiëringseffect, met belangrijk lagere 
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doseringen van ieder afzonderlijk, kan volstaan (Cohen en 
anderen 1940, Robinson en Osgood 1940). 
De hydantoïne-verbindingen worden evenals de barbituraten 
snel uit het maagdarmkanaal geresorbeerd, waarna een ver
deling over de verschillende weefsels volgt. Het lichaam ont
doet zich ook in dit geval van het geneesmidpel door des truc -
tie in de lever en excretie via de nieren. 
Een kleine fractie wordt echter weer in de darmen uitgeschei
den, terwijl nog een ander deel via de speeksel in de mond
holte terecht komt. 

De toxische bijwerking van de hydantoïne-derivaten omvat
ten hyperplasie van de gingiva (zie o.a. van der Kwast 1958), 
duizeligheid, ataxie, nervositeit, tremor, nystagmus, diplo
pie, visusstoornissen, ptosis, spraakstoornissen, moeheid, 
verwardheid, hallucinaties, apathie, slaapdronkenschap en 
de hoofdpijnklachten. Verder zijn er slik- en ademhalingstoor
nissen bij beschreven. Bij langdurige toepassing wordt vaak 
een opgezet gevoel in de maag waargenomen ten gevolge van 
de chronische irritatie van het alkalisch reagerende medica
ment op het maagslijmvlies (Kimball en Horan 1939). Ver
der komen misselijkheid, braken en anorexie voor, terwijl 
buikklachten, zich voordoend als een acute buikaandoening, 
kunnen voorkomen. Vluchtige huidafwijkingen zoals derma
titis (Merritt, Putnam 1938), scarlatiniforme en morbilli
forme exanthemen worden beschreven. 

De laatste jaren is ook gewezen op hematologische com
plicaties zoals megaloblastaire anemie en een enkele ma�l 
dodelijk verlopende pancytopenie (Mannheimer, Pakesh, Reis
ner en Vetter 1952). Ruppli en Vossen beschreven in 1955 
zeven gevallen met een op viscerale lupus erythematodes 
gelijkende complicatie, terwijl Rosenfeld en anderen (1961) 
een patient zagen die het ziektebeeld van een lymphosar
coma vertoonde ten gevolge van de fenytoïne medicatie. 

Oxazolidinedionen. 

De voornaamste leden van deze groep ZlJn trimethadion 
(Tridione ®, Absentol ®, Petidion ®) en de paramethadion 
(Paradione®). 
Hun structuurformule luidt als volgt: 
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PARAMETHADION 

C H 3  
>c o 

c2H s 

D 
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Deze anticouvulsiva worden, nadat zij vrij snel in de dar
men zijn geresorbeerd, grotendeels in de lever afgebroken 
en in farmacologisch onwerkzame verbindingen omgezet. Ze 
zijn vooral effectief bij de behandeling van de petit-mal vorm 
van epilepsie. Beide hebben tevens een hypnotische werking. 
Bloedafwijkingen zol:l.ls leukopenie, trombocytopenie, agranu
locytose en aplastische anemie zijn ernstige complicaties 
waardoor het staken van de therapie vereist wordt. De ge
bruikelijke doseringen voor het trimethadoin zijn 900-2000 
mg daags, voor het paramethadion: 900-3000mg daags. 

Succini miden. 

Evenals de oxazolidinedionen hebben de succinimiden naast 
een hypnotische werking een effect op de petit-mal epilepsie. 
De structuurformule komt ook het meest overeen met die van 
de oxazolidinedionen zoals dat uit de volgende figuren blijkt: 

FENSUXIN/MI DE 
MILONTIN e SUCCITIMAL e 

METHSUX/MID� 
CELONTIN 9 

Toxische bijwerkingen zoals: slaperigheid, duizeligheid, hoofd-
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pijn en braken z1Jn beschreven. Over bijwerkingen op het 
beenmerg en de huid is (nog) niets bekend. 

De gebruikelijke doseringen zijn: fensuximide 2000-4000 
mg daags, methsuximide 600- 1200mg daags. 

Acetylureum-derivaten . 

De belangrijkste hiervan zijn àe fenacemide (fenylacetyl
ureum, Phenurone ®, Phetylureum® ) en de fenylethylace
tylureum (Trinuride® ) .  
De pre1)araten hebben een structuurformule, die het dichtst 
komt bij die van hydantoïne verbindingen. 

r"ENACEMIDE 

H 2 
) c NH2 

C6HS u 
C N H 

u 
0 

C= O 

FENYL ETH YLACETYL tJREtJM 

C2Hs 
>CH NH2 

C6H s u 
C N H • 
0 

C=O 

Ze zijn vooral wer�zaam tegen de psy".!homotorische epilep
sie en worden veelal pas gebruikt, wanneer de andere anti
leptica hebben gefaald. Men gebruikt ze vaak in combinatit: 
met fenobarbital. Dat men eerst de voorkeur geeft aan de 
andere antiepileptische geneesmiddelen, komt door de veel
vuldig optredende psychischL: stoornissen, zoals: depressies, 
suïcide neigingen, veranderingen van de persoonlijkheids
structuur en verder ook beschadiging van de lever, bloed
afwijkingen en maagdarmbezwaren. 

De gebruikelijke doseringen zijn: fenacemide: 1000 -2000 
mg daags, fenylethylacetylureum: 1 500-3000mg daags. 

Primidon . 

Primidon (Mysoline® ) is een zeer effectief geneesmiddel 
tegen de grand -mal epilepsie waarmee men vooral goede re
sultaten boekt in die gevallen, waar fenobarbital en/ of feny
toïne minder werkzaam zijn. Qua structuurformule en far 
macologische werking komt primidon veel overeen met feno
barbital. 
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PRIM IDON 

0 
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C NH 
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In het lichaam wordt deze stof gedeeltelijk afgebroken en om
gezet in fenobarbital . (Butler, Waddell 1956, v. d. Plaa, 
Fuijmoto, Hine 1958). 
De ongewenste nevenverschijnselen gelijken veel op die van 
de barbituraten zoals: duizeligheid, misselijkheid, braken, 
ataxie, stemmingsveranderingen, slaperigheid, huid - en 
beenmergafwijkingen. 

De gebruikelijke dosering is: 500 - 1500mg daags. 
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H O O F D S T U K  I I  

LITERATUUR GEGE VE NS 

Megaloblastaire anemie kan men het beste verdelen in 
twee groepen, namelijk één die berust op te kort aan vita 
mine B1 2 en één die het gevolg is van gebrek aan folium 
zuur. Beide deficienties kunnen berusten op inadequaat dieet,  
een stoornis van resorptie in het darmkanaal, op een ver
hoogde behoefte van het organisme en mogelijk op een stoor
nis in de utilisatie door de weefsels , terwijl een combinatie 
van deze mechanismen kan voorkomen. Dit is bijvoorbeeld 
vaak het geval bij de megaloblastaire zwangerschapsanemie , 
waarbij naast een verhoogde behoefte een slechte voeding van 
betekenis is . 

Schematisch kan m en de indeling van de meest frequente 
vormen van megaloblastaire anemie als volgt weergeven 
(zie s chema no. 1 ) .  

Hoewel fenobarbital reeds vijftig jaar wordt toegepast bij 
epilepsie is pas in de afgelopen tien jaren veel aandacht be
steed aan het optreden van megaloblastaire anemie bij epi
leptici ,  die worden behandeld met anticonvulsiva. Mogelijk 
hangt dit samen met de verbeterde diagnostiek door het fre -
quent toepassen van beenmergonderzoek. 

Deze · vorm van megaloblastaire anemie wera, zoals reeds 
eerder is aangehaald,. in 1 954 door Badenoch als zodanig 
onderkend . Hij vond bij twee vrouwelijke epileptische pa
tienten ,  die met fenobarbital en fenytóine behandeld werden, 
megaloblastaire veranderingen van het beenmerg, terwijl 
het maagslijmvlie s  normaal was, evenals de resorptie van 
vitamine B 1 2  en van vet. Bij de ene was vrij zuur in het 
maagsap aanwezig ·en was de vitamine B 1 2  spiegel van het 
serum normaal, terwijl de andere patient geen vrij zuur en 
een laag normaal vitamine B 1 2  van het serum had. 

Algemeen is men van oordeel, dàt dit ziektebeeld, waar
van de diagnos e  slechts per exclusionem gesteld kan worden, 
een vrij zeldzame vorm van inegaloblastaire a11emie genoemd 
kan worden. In een daarop gericht onderzoek bij 75 epilep
tici konden Berlyne, Levene en McGlashan ( 19 5 5 )  geen enkel 
geval van megaloblastaire anemié ontdekken, evenmin als 
Gydell ( 1 957 )  bij e�n onderzoek bij 54 epileptici. Ryau e:i 
Forshaw ( 1 955 )  onderzochten 1 02 epileptische patienten met 
een hemoglobine gehalte van maximaal 7 0pct. 



Oorzaak 

lnaiJe4uate voei.ling 

Gestoorde resorptie 

V t!rhoogûc bt!hoeftc 

Gestoorde utili>atie 

SCHEMA No. 1 

MEGALOBLASTAIRE• 

Tekort aan vitamine 812 

Megaloblasta ire voedingsanemie 

Tekort aan intrinsic factor: 
Pernicieuze anemie 
Megaloblasta ire anemie na totale of subtotale maagresccue 
Megaloblasta ire anemie btJ maagcarc ll!00m 

Stoomi, pancreas functie: 
Megaloblastairc anemie biJ pancreas insufficientie. 

Intestinale afwijkingen: 
Megaloblanaire anemie b1j tnfecue met Diphylobotrium latum 
Megaloblastatre anemie blJ "blind loop syndrome" ,  d1vemcu
losts, stncturen , anastomosen van dunne darm 
Megaloblastaire anemie na resectie van een deel van de dun
ne darm 
Megaloblastatre anemie biJ tleius reglonalis 
Megaloblastaire anemie door aangeboren tekort aan imesu
nale mtrinsic factor acceptor 

Megaloblastaue �wangerschapsanem1c 
Megaloblastaire anemie b1J hyperthyreo1d1e 

Achrestlsche anemie? 
Morbus d1 Gughelmo? 

ANEMIE 

Tekort aan foliumzuur 

Megaloblastaire voedingsanemie 

Intestinale afwijkingen: 
Megaloblastai,e anemie bij !.\'ruw 
Megaloblastaire anemie bij blind loop syndrome" ,  diverticulo
sis, snict•nen , ilnastomosen Villl dunne darrn 
Megaloblastaire anemie na resectie van ec.11 deel van de dunne 
darm 

Megaloblastaire zwançerschapsanemie 
Megaloblastaire anemie blJ hyperthyreo1die 

Achresusche anerme? 

l 
1--' 
-:i 
1 
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Hie ronder bevond zich slechts één geval van megaloblas
fä.ire anemie. Newman en Summer ( 1 9 5 7)  zagen twee geval
len op de 1 76 onde rzochte epileptische patienten, terwijl 
Bernians en Hunte r ( 1 9 5 7 )  drie gevallen op de 2000 epilep
tici zagen . Tenslotte vonden Flexner en Hartmann ( 1 960) 
zelfs vier gevallen van megaloblastaire anemie bij hun on
derzoek over 5 34 epileptici . Wanneer men deze gegevens 
als leidd raad mag gebruiken voor de frequentie van dit ziek 
tebeeld onder de epileptlsche patienten, dan komt men op 
het getal van 0, 3 pct. 

In een overzichtstabel zullen nu de belangrijkste gegevens 
van d e  tot nu toe in de literatuur gevonden gevallen, wor
dPn vermeld: ( Zie tabel I + tabel II). 

Bestude ren we deze gegevens nader, dar, kunnen we het 
volgende vaststellen: 

Voorkomen: 

Vrijwel alle patienten zijn epileptici, die één of ander an 
tiepilepticum gedurende enige tijd gebruikten. In twee geval
len echte r werd de megaloblastaire anemie waargenomen bij 
een andere ziekte, namelijk een manisch-depressieve psychose 
(Hobson en anderen 1 9 5 9 ,  Lees 1 96 1 ). 

Geografische verdeling: 

., o  van de ö3 gevallen komen op Brits grondgebied, Aus 
tralië inbegrepen, voor. 

Wat betreft de overige gevallen: in Ame rika vond men vijf, 
in Zweden drie,  in Nederland , Italië ,  Finland en Duitsland 
respectie velijk slechts één ge val. In onze kliniek zijn we in 
de gelegenheid geweest, in de loop van de laatste drie jaren 
een achttal patienten te bestuderen, die in Hoofdstuk IV uit
voerig zullen worden besproken. 

Geslacht en leeftijd: 

1 8  van de 63 patienten zijn van het maünelijke geslacht. 
Onder de overige ge vallen is er  één waarvan noch het ge -
slacht noch de leeftijd werd vermeld. De leeftijd der patien
ten varieert vrij ste rk namelijk van zestien tot 7 1  jaar met 
een gemiddelde leeftijd van 36 jaar. Dit is in tegenstelling 
tot pernicieuze anemie , waarvoor een- hoge re gemiddelde leef
tijd wordt opgegeven , Dit blijkt ook uit het voorkomen van 
liefst vijf patienten op de 63 patienten die jonger zijn dan 
20 jaar. 



TABEL 1 

--

r,eslacht neurol. ver-
no: auteur eeftijd antiepileptica doses/dag duur Serum B12 beenmerg schijnselen Behandeling. 

1. J. Badenoch ( 1954) !i! 22 jr fenobarbital 120 µug/ml goed resultaat vit. B 12 
fenytolhe 

2. . !i! 17 jr fenobarbital 21 5 µug/ml goed resultaat fol. zuur 
.fenytolhe 

3. C . F. Hawkins ( 1954) d52 jr fenytolhe 300mgr 13 jr . megaloblastair epanutin �ecmtinueerd 100 µg vit. 812 i. m.  retic. stijging: 14% 
M.J. M, vnell 90mgr fo • zuur p. o. retic. SUj,l!ing: 3'/% 

4. J. N.M.Chalmers ( 1954) d32 jr fenobarbital 14 jr " geen a_lle antlepileptica gestaakt fenobarbital en cyclobarbital gecon -
K. Boheimer fenytothe 14 jr unueerd na een week slechter geworden. 

methylfenoba rbital soms 100 µg vit.B12 i. m.  na een week geen verbetenng 
metholhe soms 30mgr fol. zuur retic. stijging: 251'.-
primidon 750mgr 2 mnd 

5. " !i! 47 jr fenytoihe gering 100 µg vit.B12 i .m.  goed resultaat 

6.  E. G. Rhind ( 1954) !i! 19 jr fenobarbital jaren " 100 mg vit.B12 dd gedurende tien dg geriJ:ge retic. stiJging 
s. Varadi fenytolhe 200-300mgr 9 mnd 40mgr Col. zuur i. m. dd. na drie dg retic . stijging: 27 ,6",l, 

7. J. Webster ( 1954) !i! 23 jr feilytolhe . geen fenytolhe �estaakt, fenobarbitai IIlgesteld 
50 µg vit. 12 geringe maar duidehJke retic. stijging 

8.  N.  Berlyne ( 1955) d 28 jr fenobarbital 150mgr 18 mnd " .. fenytolbe c'I fenobarbital gecontinueerd 
N. Levene fenytolhe 300mgr 18 mnd 100 µg vit. ll12 dd. na zes dg geen re tic . stijging 
Me Glashan 20 mg fol. zuur dd. + be pa test 4 ml dd. na drie dg retic. stijging: 30"lo 

9. . d26 jr fenobarbital 96mgr 4 jr " . primidon gestaakt , fenobarbital en fenytothe gecontinueerd 
fenytolhe 300mgr 4 ir 100 µg vit.B12 dd. na vijf dg geen retic. stijtng 
primidon 750mgr 20mgr fol. zuur dd. na Ze$ dg retic. stijging: 0"lo 

10. G.M.S.Ryan ( 1955) d32 jr fenobarbital 65mgr 5 jr .. . fenytoihe gestaakt, fenobarbital: 32 mgr ingestelo 
J. W . B . Forshaw fenytolhe 300mgt 5 jr 100 µg vit. B 12 gedurende een week, daarna 100 µg vit.B12 

tweemaal/week: retic. stijging: 11 ,  B"lo 

ll. . !i! 28 jr fenobarbital 130mgr 8 jr .. .. fenytolhe gestaakt , fenobarbital: 200 mgr �esteld 
fenytolhe 300mgr 8 jr 45 mgr fol. zuur p. o. dd. retic. stijging: 2 

12. " !i! 27 jr fenobarbital 200mgr . 100 µg vit.B12 i. m. + 15 mgr Col. zuur i. m. dd. + 6 tabl. ferro redox. dd. 
fenytolhe ( een jaar retic. stijging: 8, 51'.-
voor opname gestaakt) 200mgr 

13. H. Fuld ( 1955 en 1956) !i! 37 jr fenobarbital primidon gestaakt 
E. H. Moorhouse bromiden .. 20 mgr fol. zuur dd. retic. stijging; na negen weken 

primidon 750mgr 4,5 mnd opnieuw primidon 750 mgr ingesteld; zeven mnd later opnieuw 
megaloblastaire beenmerg 
5 mg fol. zuur: hemel 

14. . !i! 44 jr primidon 500-1250mgr 2 jr " primidon \econtinueerd. cytamen en anhaemin injecties geen 
resultaat, 0 mgr fol. zuur retic. stijging 

15. H.  Vaishnava ( 1955) !? 28 jr fenobarbital 2 jr 20 mgr fol. zuur dd. na vijf dg retic. stijging: 24"lo 
fenytolhe 2 jr . 

16. " !i! 23 jr fenobarbital 8 jr . 
fol. zuur: herstel 

fenytolhe 8 jr 

17. R. H. Girdwood (1956) !i!42 jr fenobarbital 96mgr 7 rond " " prlmidon 500 mg en fenobarbital 195 mg ieconcinueerd 
J. A . R.Lenman fenytolhe ( 25 mnd 15 mg fol. zuur p. o. dd. retic. itijging: 1 "/o. 

voor opname gestaakt) 300mgr 3 mnd 
primidon 50Umgr 7 mnd 



no: 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29, 

30. 

31.  

auteur 

L.J. Hurwitz ( 1956) 

E.J.G. Hobson ( 1956) 
J. G. Selwyn 
D.L. Mollin 

N.A. Nelson ( 1956) 
R.C.Bishop 

K. Gydell ( 1957) 

M.J.D. Newman ( 1957) 
D.W. Summer 

W . N . Cbristenson (1957) 
J .E.Ultmann 
D.M.Roseman 

R.C.Benians ( ll!ti7) 
R. A. Hunter 

M. Bucher ( 1957) 
R. Mangold 

J.G.Barker ( 1957) 

geslacht 
leeftijd 

� 1 9  jr 

� 30 jr 

� 48 jr 

� 26 jr 

� 39 jr 

� 49 jr 

i 48 jr 

i 29 jr 

d'25 jr 

i 51 jr 

i 36 jr 

d' 32 jr 

antiepileptica 

fencibarbital 
fenytolhe 

fenobarbital 
amobarbital 
3mobarbital + barbital 

doses/dag 

65mgr 
200mgr 

(Tuinal) 1 1000 -1300mgr 

fenytolhe 

fenobarbital 
fenytolhe 
broom 

fenobarbital 
fenytolhe 

fenobarbital 
bromiden 
fenytolhe 

fenobarbital 
bromiden 
fenytolhe 
primidon 

fenobarbital 
fenytolhe 
primidon 

fenobarbital 
fenytolhe 
crimethad ione 
metholhe 
primidon 
meprobamaat 

fenobarbital 
fenytolhe 
primidon 

fenobarbital 
fenytolhe 
primidon 

fenobarbital 
fen}'tolhe 

fenobarbital 
metholhe 
primidon 

fenobarbital 
fenytolhe 

150mgr 
200mgr 

200mgr 

200mgr 

180mgr 
1200mgr 

60mgr 
180mgr 

1200mgr 

100 ·200mgr 
200 -400mgr 
600mgr 

200 -400mgr 
250 -1250mgr 

800mgr 

tot 200mgr 
lOOmgr 
500mgr 

65mgr 
lOOmgr 
500mgr 

65mgr 
lOOmgr 

100 -200mgr 

1000-1200mgr 

65mgr 
300mgr 

duur 

11 jr 
6 jr 

8 jr 
8 jr 

8 mnd 

13 jr 
13 jr 

2 jr 

7 jr 

19 jr 
19 jr 
9 jr 
l jr 

10 jr 
10 jr 

l jr 

14 jr 
5 jr 
3 jr 
5 jr 
6 jr 
l jr 

3 jr 
3 jr 
2 jr 

4 jr 
4 jr 

6 jr 
6 jr 

6 mnd 

20 jr 
4 jr 

Serum vit. B12 beenmerg 

megaloblastair 

neurol. ver
schijnselen 

geen 

gering 

geen 

Behand�ling. 

50 µg vit.B12. i. m. dd. na vijf dg retic. stijging: 8% 

tuinal verminderd tot 200mg dd. 
100 µg vit .B12. i. m. geen retic. stijging na zeven dg. 
20 mgr fol. zuur p. o. i:ld. herstel na dertien dg. 

vit. B12: herstel. 

difenylhydamoin gestaakt. fenobarbital gecontinueerd. 
100 µg vit, Bli i. m. dd. retic. stijging na zes dg: 1 7 , 6%. 

difenylhydampin gecontinueerd. 
muluplex tab!. 2 !Id, 1 tabl, geen retic. stiJging na acht dg. 
100 µg vit.B12 dd. retic. stijging na zes dg: 18 , 2'fo. 

difenylhydantoin gestaakt. 
leverextract i. m. + vit. B en vit, C: herstel. 

primidon gecontinueerd. 
20 mg fol. zuur p.o. dd: herstel, 

primidon gestaakt, fenobarbital: 30mg en dilantin: 90mg 
gecontinueerd. 
100 µg vit. B 12 dd. retic. stiiging 13 , 5%  na zeven dg. 

1952: fenobarbltal en uimethadione gecontinueerd 
diphantoin en bromide gestaakt, 
lexuon (lever-maag preparaat, ijzer en vit.B complex) p. o. : 
herstel, later: fenobarbital, diphenylhydantoin Na,  
primidon , meprobamaat ingesteld. 
1954: primidon gestaakt: retic. 16%. 
1956: primidon geccntinueerd , 2 ,5 mg fot. zuur dd: herstel, 

1954: primidon gestaakt. 
fol. zuur p. o. + ijzer: herstel. 
1956: t 

fenytolhe en primidon gestaakt, fenobarbital verhoogd tot 200m 
300 µg vit, B12. inj. en fol. zuur p. o . :  herstel. 

f1:nytolhe gestaakt. 
vn.B12 inJ, en fot. zuur p. o . :  herstel. 

primidon en fenobarbital, gecontinueerd. 
15 µg vit.B12. dd: geen retic, crise. 
30 µg vit ,B12. dd: retic. stiiging (100"/o). 
lever extract ( 40 µg vit. B12) dd: 2e retic. stijging: 200"/o 
20 mg fol. zuur: herstel. 

fenobarbital en fenycolhe gecontinueerd. 
20 mgr fol. zuur p. o, dd. :  herstel. 



no: auteur F,eslacht 
eeftijd antiepileptica dosis/dag 

32. J.  G. Barker ( 1957) 'i! 35 jr fenobarbital 130mgr 
fenytolhe lOOmgr 

33. P.Kidd ( 1957) 'i! 41 jr fenobarbital 130mgr 
D.L.  Mollin fenytolhe lOOmgr 

34. . 'i! 34 jr fenobarbital lOOmr fenytolhe 30-10 mgr 
primidon 

35. M .  Volterra ( 1 957) o" 33 jr fenobarbital 
G. Romualdi primidon 

36. R. Gordin ( 1958) 'i! 32 jr fenytolhe 
fenytolhe + fenobar• 
bi tal ( garolhe) 
primidon 

:J7. J. Chanarin ( 1958) 'i! 44 jr bromiden 
P.C.Elmes fenobarbital 
D . L. Mollin primidon 1000 -2000mgr 

38. R.J.Calven ( 1958) 'i! 39 jr heptobarbitol (Ru-
tonal ® )  600mgr 

E.Hurworth 
A.L. Mc Bean 

39. D. Montgomery (1958) o" 21 jr fenobarbital lOOmgr 
J. Graig primidon 1250 -l 750mgr 

40. J.B.Stokes ( 1958) o" l6 jr fenobarbital 
C. Fonune tridione 

heptobarbital, sulfonal 
primidon lOOOmgr 
fenytolhe 200mgr 

41. C . Hawkins ( 1958) o"28 jr fenobarbita 1 200mgr 
M.J. Meynell fenytolhe 300mgr 

42. " o"54 jr fenytolhe 300mgr 

43. .. o"53 jr fenobarbital 150mgr ' 
44. .. 'i! 6o jr fenobarb ira 1 32mgr 

fenytolhe 300mgr 

45. " 'i! 39 jr fenobarbital 
fenyrolhe 

46. " rJ 21 jr fenobarbital 
primidon 

47. .. 'i! 19 jr fenobarbital 
fenyrolhe 

48. " rf 57 jr fenobarbital 
fenytolhe 

duur 

jaren 
2 jr 

jaren 
2 jr 

1 jr 
1 jr 

9 mnd 

5 jr 
5 jr 

1 jr 

1 jr 
5 mnd 

29 jr 
29 jr 

2 jr 

9 jr 

15 mnd 
15 mnd 

10 jr 
10 jr 
10 jr 

3 jr 
2 jr 

7 jr 
7 jr 

10 jr-

10 jr 

10 jr 
10 jr 

8 jr 
8 jr 

5 jr 
6 mnd 

5 jr 
5 jr 

9 jr 
9 jr 

Serum vit. B12 

:JO µug/ml 

neurol .  ver-
Beenmerg schijnsel en 

megaloblastair diepe reflex -
en afwezig 

" 

.. 

" 

normoblastair 

megaloblasrair 

" 

geen 

megaloblastair 

macronormoblastair 

megaloblastair 

" suspect 

suspect 

hypoplastisch 

macronormoblastair 

-
Behandeling. 

10 mgr fol. zuur dd. + 50 µg vit. 812 (een maal per week) 
re tic. stijging: 14, 6%. 

fenobarbital 65 mgr fenytolhe 100 mgr gecontinueerd. 
100 µg vit. 812 na drie dg. serum Fe onveranderd. 
30 mgr fol. zuur reric. stijging na vijf dg: 36%, serum 
Fe gedaald. 

t acuut 

vit. B 12 geringe retic . stijg ing: 4, 5%. 
15 mg fol. zuur i . m .  om de andere dag, re tic. stijging na 
zes dg: 34',. 

le maal primidon. gestaakt, fenobarbit. l gecontinueerd. 
primidon + bloedtransfusie: herstel. 
Ze maal: nadat primidon weer is ingesteld, 
fol. zuur: retic. stijging. 

pr imidon gestaak 1 . 

30 mgr fol. zuur dd . i. m. retic . stijging na vijf dg. 

rutonal gestaakt , paraldehyde en bromiden ingezet. 
15 mg fol. zuur en 250 �g vit .812 om de andere dag retic. 
stijging na vijf dg: 6, . 

primidon gestaakt,  fenobàrbnal 200mgr ingezet. 
100 µg vit. 8 12 i. m .  dd. retic. stijging na drie dg: 23%. 

r,rimidon gestaakt, na B dg geen retic. stijging 
ol. zuur: re tic. stijging na viJf èg. 

vit. 812: hemd. 

vit. B12: herstel. 

vit.812: persisteren van macrocytose, na foliumzuur: normaa l .  

vit .812: herstel. 

vir. 812: pc:<isreren van macrocyrose , na foliumzuur: normaal. 



no: 

49. 

50. 

51.  

5:l. 

53. 

J4. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

auteur 

J. von Zbindcn {1959) 

\.L\nke ( 1959) 
D. l lerl:ierg 

J. Chanann ( 1960) 
J. Laidlaw 
L. W. Loughridge 

D.L. Mollin 

L. A. Hulst { 1960) 

J. M. Flexner ( 1960) 
R. C. Hanman 

A. Lustberg ( 1961) 
D. Goldman 
H . Dreskin 

F. Lees ( 1961) 

�.,,Jacht 
leefujd 

'i' zg jr 

'i' 11 Jf 

o"43 jr 

61 jr 

20 Jr 

o"31 Jr 

42 jr 

36 jr 

o"34 jr 

46 jr 

34 jr 

'i' 33 jr 

o" :!2 jr 

'i' 31 jr 

9 52 jr 

a111iepileptica 

fenobarbital 
fenytolhe 
trimcthadion 
primidon 

antisacercompositum 
fenytoüte 
sulf. atropine 
coffefne citr. 
fenol irbital 
kal ... rom. 

fenobarhita ! 

fenytolhe 
primidon 

fenobarbital 
methylfenobarbital 
fenyto!he 

fenobarbiral 
fenytolhe 

fenobarbital 
fenytolhe 
chloorproma zin ( Lar-

gactil ®) 
triflupromazin (Ves-

prin ®) 

fenobarbital 
fenytoDte 
primidon 

,cnobarbital 
fenytolhe 

fenobarbital 
fenylO!he 
primidon 

fenobarbital 
fenytolhe 
primidon 

primidon 

fenobarbital 
fenytolhe 

barbituraten 

fenobarbital 

doses/dag 

1500mgr 

300mgr 
0 ,  75mgr 
37 , 5mgr 

75mgr 
1200mgr 

96-39Dmgr 

50mgr 
75Dmgr 

1oomgr 
200mgr 
l00mgr 

l00mgr 
l0Dmgr 

100 -300mgr 
300mgr 

l00mgr 

75mgr 

27Dmgr 
l000mgr 

180mgr 
135mgr 

1250mgr 

l000mgr 

l000mgr 

270mgr 

135mgr 
270mgr 

duur 

5 jr 
7 jr 
7 jr 

11  mnd 

25 jr 

2 jr 
3 jr 

3 jr 
3 jr 

11 jr 

4 jr 
11 jr 

8 jr 
8 jr 

1 jr 

1 jr 

jaren 
18 mnd 
18 mnd 

jaren 
18 jr 

15 jr 
15 jr 

1 jr 

8 jr 
8 jr 

8 mnd 

2 jr 

jaren 
10 jr 

2 jr 

10 jr 
10 jr 

Serum vit. Bl2  

230 µug/ml 

190 µug /ml 

50-70 µug/ml 

228 µug/ml 

110 µug/ml 

Beenmerg 

megaloblastair 

intermediair 
megaloblastair 

megaloblastair 

neurol. ver
schijnselen 

geen 

geen 

Behandeling_. 

primidon gecontinueerd. . . . . l0D0mgr vit.C + 200 µg. vit.B6: geen reuc. st1Jg111g 
l000µg vit.B12: geen retic. stijging. 
fol. zuur: herstel. 

30 µg vit. Bl2 dd: geen retic . stijging. 
l0mgr fol. zuur dd: retic. stijging. 
pneumonie Î . 

fenobarbital gecontinueerd. 
30mgr fol. zuur i. m . :  retic. stijging na vijf dg van 22"A,, na zeven dg 
fol. zuur gestaakt. Zestien weken later recidief. 
fol. zuur: neme!. {fenobarbiral gestaakt, azetazolamide ingezet) 

primldon en fenytolhe gecontinueerd. 
2ml pemaemonforte (20µg vit, B 12) om de andere dag, 
na acht dg retic. stijging: 4()%. 

500 �g fol. zuur: herstel. 

15mgr fol. zuur: re tic. stijging na tien dg: 13"/o. 

dilantin gecontinueerd , fenobarbital + chloorpromazin + triflu
promazin gestaakt. 
1000 µg vit. B12: herstel. 

fenytolhe en primidon gestaakt, fenobarbital 180mgr gecontinueerd. 
200µg vit. B 12 + 10mg fol. zuur 1. m. , 20mgr fol. zuur p.o. retic. stijg in 
�-5"/o-

fenytolhe en fenobarbita I gecontinueerd. 
6 x 1000 .ug vit. B12 + 15mgr, J0mgr fol. zuur p. o. : 
retic. stijging: 22"A,. 

prirnldon gecontinueerd , fenobarbital en fenytolhe r,estaar.c. 
1 x. 1000 µl!, vit. B 12 + 100 µg vit. B 12 dd + 15mgr f,1!. zuur i. ,n. , lDmgr 
fohum zutit p. o. : herstel. 

primldon gecontinueerd. 
2 x 1000 µg Vit.B12+ 
l00µg vit. B 12, dd: geen retic. stijging, 15mgr fol. zuur 
i. m. dd, vier dg daarná 3Dmgr fol. zuur per os: retic. stijging. 

primidon gecontinueerd. 
1 x 1000 µg vit. Bl2, daarna 100 µg vit .B12 dd. : retic. stijging: 
sa,',. 
3Dmgr fol. zuur p. o. dd. retic. stijging: 23"/o. 

100 µg vlt .B12. dd: geen retic. stijging. 
20 mgr fol. zuur rei ic. stijging: 21"/o. 

barbituraten gestaakt. 
20milr fol. zuur i. v. eenmaal, <laama 20mgr fol. zuur p. o. 
1 x 1000 µg vit.B12: herstel. 

fenob 1rbital en fenytofne gecontinueerd. 
4 x lullo µg vit. B12 + 1110 µg vit. Bl2  dd. geringe rclic. stijging: l�,',. 
20 mgr fol. zuur dd. : geringe re tic. stijging. 



Vrij 
no: HCl ve tresorpt i� 

1 - normaal 
'.! T . 

J + " 
4 " 
5 . 
6 + niet betrouwbaar 
7 + niet betrouwbaar 
8 + 

9 + niet betrouwbaar 
lO + onvoldoende gegeven, 
1 1  + onvoldoende gegevens 
12 
lJ + 

14 + 
15 + normaal 
16 + onvoldoende gegevens 
17  . 
18 . normaal 
19 + normaal 
20 
21 + onvoldoende gegevens 
22 + 
23 + 
24 + normaal 
25 + normaal 

26 + 

27 + 
28 ' 
29 + 
30 
31 + 

32 
33 + onvoldoende gegevens 

34 
35 + 
36 + 
J7 + normaal = 

38 + normaal 
39 + normaal 
40 + normaal 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

+ methode vlg Schilling 
methode vlg Heinle 
methode vlg Glass 

resorptie fol. wur belas· 
vit. Bl2 tingsproeven 

.. 
normaal 
normaal ·· 

norm�al 

normaal 

normaal · normaal 
normaal 

normaal + 

normaal + 
normaal · normaal 

normaal · normaal x 

aormaal 

normaal normaal x 

normaal + 

x m8thode vlg Girwood 
J 1 1 triolein 

vit. A belas· 
tingsproeven 

normaal 

xx methode vl� Chanarin , Anderson , Mollin 

xylose test 

TABEL Il 

vit. C belas · 
tingsproeven Voeding 

houdt niet van vlees, kieskeurig 
houdt niet van vlees ,  kieskeurig 
normaal ,  eetlust goed. 

subnormaal normaal 

normaal, braken 

normaal , eetlust goed 
normaal, eetlust goed 
normaal 
vermageringsdieet, eetlust goed 
goede voedingstoestand 

anorexie , gewichtsverlies 
slechte eetlust gedurende een paar mnd 
slechte eetlust 

on verzadigd slechte eetlust gedurende 9 mnd 
susrcct deficient 
de iciente voeding, gewichtsverlies 

ondervoeding, geen duidelijke vitaminen 
deficientie , niet mikt vegetarisch. 
1956: onvoldoende vlees gebruik, tijdens opname 
voeding onveranderd , anorexie. 

normaal 

weigert voedsel 
onvoldoende voeding, gebruikt a lleen brood , 
bonen , bataten 
weigert voedsel ,  onvoldoende voeding 

eet gedurende 3 weken vrijwel niets. 
onverzadigd slecfüe eetlust, ged. ½ jaar alleen: thee, brood , 

beschuit, gecondenseerde melk, soms bananen. 
weinig volwaardige eiwitten 
volwaardig 
normaal 

vleesarm 
deficient (stampot) slechte eetlust 

geestelijke toestand en andere 
bijzonderheden 

Britsgebied 
Britsgebied 
Britsgebied 
Brits gebied 
Britsgebied 
Britsgebied 

geestelijk onvolwaardig Britsgebied 
epileptische psychosis Britsgebied 

Britsgebied 
Briugebied 
Britsgebied 

alleenstaande vrouw Britsgebied 
alleenstaande vrouw, ge-
desori!!nteerd Brits gebied 

Brits gebied 
Britsgebied 

graviditeit , laag intellect Britsgebied 

hyperparatythyreodie, matig intellect 
manisch depressief (geen epilepsie 

Amerika 
Zweden 

geestelijk onvolwaardig Zweden 
Zweden 
Brits gebied 

Brits gebied 

Amerika 
Britsgebied 
Britsgebied 
Britsgebied 
Zwitserland 

epileptische ;isychosis, 
äeestelijk onvolwaardig Britsgebied 

ebiel !lritsgebied 
slechte sociale omstandig• 
heden, laag intellect Britsgebied 

Bricsrbied 
ltali 
Finland 

Britsgebied 
Britsgebied 
Britsgebied 
Aumali!! 
Britsgebied 
Britsgebied 
Britsgebied 
Brits gebied 
Britsgebied 
Britsgebied 
Britsgebied 
Briugebied 
Zwitserland 
Duitslaad 



Vrij 
no; HCl vetresorptie 

51 + normaal -

52 + 

53 + onvoldoende gegevens 

54 + normaal = 

55 - normaal 
56 + on voldoende gegevens 
57 + normaal 
58 + normaal 
59 + 

60 + normaal 
61 + normaal 
62 + on voldoende gegevens 

63 -

+ methode vlg Schilling 
methode vlg Heinle 
methode vlg Glass 

resorptie 
vit. B 12 

normaal -

normaal + 

normaal + 

normaa! + 

normaal 
normaal + 

normaal + 

normaal + 

normaal + 

fol. zuur belas-
tingsproeven 

normaal xx 

onderverzadigd 

normaal 

x methode vlg Girwood 
= Jl31 triolein 

vit. A belas-
tingsproeven 

onderverz.adigd 

normaal 

xx methode vlg Chanarin . Anderson , Mollin 

vit, C belas- geestelijke toestand en andere 
xylosetest tingsproeven Voeding b iJz.onderheden 

deficient (brood, boter, thee + melk , soms 
vlees. soms vis) rheumatorde arthritis Britsgebied 
normaal Holland 

onderverzadigd anorexie , fewichtsverlies , geen fruit of groen-
ten , geen aas. 2 maal per dd. 1 ei ,  geen melk. 

A merika · (deficient aan vit .C ,  fol. zuur en carotenen) 
�ering onverza - anorexie , braken , deficient aan fel. zuur, vit. C ,  

igd eiwitten en vit .B  complex. Amerika 
normaal Amerika 
anorexie , braken Britsgebied 

Britsgebied 
BritsgebieJ 

anorexie ged. 4 mnd , gewichtsverlies Britsgebied 
anorexie . braken Britsgebied 

Brits gebied 
normaal manisch.depresief 

(geen epilepsie) Britsgebied 
anorexie Britsgebied 
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A ntiepileptica hun dosering en  duur van toepassing. 

Van de antiepileptische medicamenten komen in de eerste 
plaats de barbituraten aan de orde, die in 52 gevallen zijn 
toegepast in doseringen van 32- 1300mg daags gedurende 
twee maanden tot vijf jaren. Fenytoïne in doseringen van 
30-300mg per dag gedurende negen maanden tot achttien ja
ren is aangewend in 49 gevallen. Primidon is in doseringen 
van 250-2000mg daags gegeven in 24 gevallen in een tijdsver
loop van twee maanden tot vijf jaren terwijl tenslotte de tridio
nen in drie gevallen gedurende drie tot tien jaren zijn toe
gepast in hoeveelheden van 600mg daags. In een aantal van 
die gevallen kan men aan één enkel medicament een mogelij
ke oorzakelijke betekenis voor het ontstaan van de complica
tie toekennen , doch bij de grote meerderheid, die met vele 
combinaties van anticonvulsiva werd behandeld, is dit niet 
mogelijk . Gevallen waarbij één medicament werd gebruikt, 
werden beschreven door Hawkins en Meynell in 1954 bij een 
patiente van 52 jaar na gebruik van fenytoïne (Epanutin) ge
uurende dertien jaren, Chalmers en Boheimer en ook Web 
ster eveneens na fenytóine en verder Nelson en Bishop na 
fenytoïne (Dilantin). Fuld en Moorhouse zagen megaloblas
taire veranderingen van het beenmerg optreden na gebruik 
van primidon alleen, evenals Lees. Tenslotte werden bar
bituraten als enig medicament vermeld door Hobson en an
deren, Calvert en anderen, Chalmers en anderen, en Lees. 

Voeding. 

Bij vijftien patienten werd de voeding als niet strikt vol 
waardig opgegeven . A norexie en braken kwamen voor bij 
twintig patienten; tien patienten zouden een geheel normale 
voeding hebben en bij vier patienten werd de eetlust als 
normaal tot goed vermeld. In 24 gevallen ontbraken gege
vens over de kwaliteit van de voeding. 

Geestelijke toestand en sociale omstandigheden. 

Zestien van de 63 patienten werden als geestelijk onvol
waardig beschreven. Een andere patiente met debilitas ver
keerde in zeer slechte sociale omstandigheden. Verder wa
ren er drie allePnstaande vrouwen. 

Neurologische verschijnselen. 

Geringe neurologische afwijkingen werden vermeld door 
Chalmers en Boheimer (1954) paraesthesieën en kuitpijnlijk
heid door Newman en Summer ( 1957),  afwezigheid van pees
reflexen in de armen en benen door Barker ( 1957). Hawkins 
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en Meynell ( 1 9 58) vonden bij een vrouw van 5 3  jaar zowel 
motorische als sensibele afwijkingen, namelijk paraesthesieen 
aan de benen met onzekere gang, kuitpijnlijkheid en afwe
zigheid van de kniepeesreflexen. Ook de voetzoolreflex links 
was niet geheel normaal. Bij een andere patiente eveneens 
van dezelfde auteurs werden pathologische reflexen aan de 
voetzool gevonden met verlies van de vibratie -zin. 

Beenmerg onderzoek . 

Het beenmerg was megaloblastair in alle gevallen met uit
zondering van één waar het als hypoplastisch, één waar het 
als interm ediair -megaloblastair en twee waar het als makro 
normoblastair ..verd beschreven. In negen gevallen ontbraken 
gegevens hierover. 

vitamine B12 gehalte van het serum. 

In  zeventien gevallen waarbij het gehalte aan vitamine B12 
in het serum van de patient werd bepaald, voordat enige 
behandeling werd ingesteld, werden bij vijf ervan pathologisch 
lage waarden opgegeven van 30µug/ml - 7 3µµg/ml, bij twee 
laag normale ( l l Oµµg/ml en 120µµg/ml) . De waarden bij de 
overige gevallen vielen binnen de normale grenzen. 

Verdere hematologische gegevens. 

Naast de veranderingen van de erytropoëse werd in 29 ge
vallen tevens daling van het aantal leukocyten tot minder dan 
4 000 per mm3 gevonden en in elf gevallen van de trombocy
ten tot minder dan 100. 000 per mm3 • 

Resorptie onderzoek. 

Van de vetresorptieproeven werd éénmaal een abnormale 
uitkomst gemeld (Rhind en Varadi 19 54) die echter, gezien 
de tekorte duur van de proef ( drie dagen in totaal) niet geheel 
betrouwbaar is. Eveneens als onbetrouwbare of als onvol 
doende gegPvens, aangeduid in tabel II, worden die uitkom 
sten beschouwd, die een éénmalige bepaling van feces gaven 
soms met vermelding van percentages gesplitste en onge
splitste vetten. In achttien gevallen werden ze als normaal 
opgegeven. 

De vitamine A belastingsproef viel normaal uit bij twee 
patienten en gestoord bij één patient. Enige keren werd een 
normale uitkomst van de d - xylose proef gevonden. De re
sorptie van radioactief vitamine B12 was normaal in de 22 
hierop onderzochte gevallen. 
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Ook de belastingsproeven met foliumzuur verricht bij ne -
gen patienten, gaven geen aanwijzingen voor een stoornis 
van de resorptie . 

Wel meenden Chanarin, Laidlaw, Loughridge en Mollin 
( 1 9 6 0) ,  dat bij hun patient een depletie aan foliumzuur be 
stond . Dit grondden ze op het verloop van de verdwijnings 
curve van foliumzuur in het bloed, die naderhand, nadat pa
tient gedurende enige tijd met 30mg foliumzuur we rd be -
handeld, normaal we rd . 'rot dezelfde c onclusie kwamen ook 
Flexner en Hartmann bij een 2 5 -jari ge patient, die na be 
handeling met 5 00µg foliumzuur daags een normale uitschei -
ding van foliumzuur kre eg, met in overeenstemming hie rmee 
een daling van de uitscheiding van de formiminoglutamine
zuur in de urine.  

Vrij HCZ in het maagsap 

In 40  gevallen we rd vrij zuur in het maagsap verkregen 
en in een achttal een histamine refractaire achloorhydrie . 
Bij de ove rige vijftien patienten werd geen onderzoek van 
het maagsap verricht. 

Behandeling en res ultaat. 

Behandeling met vitamine B 1 2  in doseringen van 3 0  tot 
l 00µg daags gaf bij zeventien patienten een stijging van het 
aantal reticulocyten en/ of herstel . Slechts bij twee van deze 
zeventien gevallen werd de antic onvulsieve therapie gebruikt 
voor de opneming ongewij zigd gecontinueerd . In de overige 
vijftien gevallen werd melding gemaakt van een gedeeltelijk 
of geheel staken van bepaalde antiepileptica en/ of omsc}iake 
ling op andere p reparaten. 

Foliumzuur in dose ringen van vijftien tot 45mg daags gaf 
in zestien gevallen volledig herstel. Hiervan werd bij vie r  
de anticonvulsieve medicatie ongewijdigd gelaten. 

Flexner en Hartmann gebruikten de veel lagere dose1·ing 
van 500µg foliumzuur daags bij één van hun patienten, waar
na ook volledig herstel optrad. 

De overige patienten kre gen een gecombineerde behandeling 
van vitamine B 1 2  en nade rhand of gelijktijdig e rmee folium -
zuur, waarna herstel optrad . Van deze laatste groep van pa
tienten we rd bij zeven de behandeling met antiepileptica on
gewijzigd gelaten. 

In geen geval werd melding gemaakt van het volledig sta 
ken van de epileptische therapie . Gezien de grote gevaren, 
die er voor epileptische patienten aan ve rbonden zijn is dit 
trouwens niet ve rantwoord . 
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Behandeling met ascorbinezuur i n  die gevallen waar bij on 
derzoek duidelijk tekorten hieraan gevonden werden, in do
seringen van 700mg tot 1000mg per dag, gaf geen stijging 
van de reticulocyten, maar resulteerde wel in het verdwij 
nen van bloedingen (Gydell 1957 , Kidd en Mollin 1957,  Chana 
rin en anderen 1958 en von Zbinden 1959). Gydell vond zelfs 
het negatief worden van het Rumpell -Leede -fenomecn na be 
handeling met vitamine C gedurende zestien dagen. 

Overige_ bijzonderheden. 

Hypertrofie van de gingiva werd bij zeven patienten aange 
troffen , stomatitis, licht bloedende gingiva en ulceraties in 
de mondholte bij acht patienten. Purpura en bloedingen werd 
beschreven door Webster (1954) in twee gevallen, door Cal
vert, Hurworth en Me Bean ( 1958) in één geval en door 
Flexner en Hartmann (1960) eveneens één geval. De milt 
was palpabel bij vier patienten en de lever werd driemaal 
als te groot vermeld. Buikklachten kwamen voor in vijf ge
vallen, meestal als buikkrampen aangeduid of een enkele 
maal als vage buikpijnen. De buikklachten waren bij een 
patient van Flexner en Hartmann (1960) zo heftig, dat ap
pendectomie werd verricht. Het röntgenologisch onderzoek 
van het maagdarmkanaal viel bij alle patienten normaal uit. 
Ook de leverfuncties zijn nooit ernstig gestoord gevonden. 
Een enkele maal werd een bilirubine in het bloed van maxi 
maal 0, 9ml/100ml gevonden, een thymoltroebelingstest 
van 4E . en een alkalische fosfatase van maximaal 16E . 
(King en Armstrong) . .Tenslotte moet nog genoemd worden, 
dat de patiente van Vaishnava (1955) zwanger was ten tijde 
van het ontstaan van de megaloblastaire anemie, terwijl de 
patient van Calvert en anderen (1958) ook aan rheumatoide 
artritis leed. Recidieven werden vermeld in vijf gevallen 
(Fuld, Moorhouse 19 55, Christenson en anderen 1957, Gor -
din 19 58 en Flexner en Hartmann 1960) . 

In het kort samengevat wordt het ziektebe·eld bepaald door 
het vinden van megaloblastaire anemie bij epileptische pa
tienten, die gedurende kortere of langere tijd met antiepilep
tica worden behandeld, met veelvuldige verschijnselen van 
leukopenie en trombocytopenie terwijl meestal vrij zuur in 
het maagsap aantoonbaar was en intestinale resorptiestoor
nissen niet werden gevonden. In een minderheid van de ge -
vallen wordt een goede reactie op vitamine Bl 2 gezien ter
wijl toediening van foliumzuur altijd tot herstei van de ane -
mie heeft geleid, bij die patienten waarin dit vitamine werd 
gegeven. 
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Theoriën omtrent de ontstaanswijze van de megaloblastaire 
anemie bij epileptici die anticonvulsieve medicamenten ge
bruiken . 

De veronderstelling, dat de antiepileptica antagonistische ei
genschappen be zitten ten opzichte van foliumzuur werd voor 
het eerst door Hawkins en Meynell (1954) naar voren ge 
bracht . Deze zienswij ze werd gesteund door Rhind, Varadi 
(1954) , Berlyne en anderen (1955). Girdwood en Lenman 
(1 956) we zen in dit verband op structurele gelijkenis tussen 
de pyrimidine ring (A) van de pteroylglutamine zuur (folium 
zuur) enerzijds en de pyrimidine ring van fenobarbital en 
primidon en de hydantoïne ring van fenytóine anderzijds, 
zoals te zien is op onderstaande figuren: 

PTEROYLGLUTA MINEZUUR 

FENOBAABITAL PAIMIDON FENYTOINE 

Te vermelden is ook, dat Herbert heeft gesuggereerd, dat 
de utilisatie van foliumzuur door de weefsels wordt belem
merd in aanwezigheid van ant1convuls1va, omdat de ze genees
middelen de omz etting van dit vitamine in zijn, in de cel ac
tieve vorm, remmen. 

Er zijn echter verschillende argumenten tegen de ze theorie. 
Sommige gevallen reageren namelijk op vitamine B12 (Bade 
noch, 1954, Hawkins en Meynell, 1954 en 1958, Chalmers en 
Boheimer, 1954 , Webster, 1954, Ryan en Forshaw, 1 955, 
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Girdwood en Lenman, 1956, Nelson e n  Bishop, 1956, Gydell 
195 7 ,  Newman en Summer, 195 7 ,  Bucher en Mangold, 195 7 ,  
Hulst, 1960, Lustberg e n  anderen, 1961) . Verder moet ge
wezen worden op het voorkomen van megaloblastaire anemie 
bij slechts een zeer klein deel van de met antiepileptica be -
handelde patienten. O ok bleken mic robiologische proeven geen 
steun te verlenen voo r  het bestaan van antagonisme ( Christen 
son en anderen 195 7 ,  Broquist citaat naar Flexner en Hart
mann 1960, F abe r,  de Vries en Nieweg 1960) . 

Grote betekenis voo r  het ontstaan van anemie bij patienten 
behandeld met antiepileptica moet worden toegekend aan de 
voeding (Newman en Summer, 195 7 ,  Gydell, 195 7,  Flexner 
en Hartmann, 1960) . In tien van de gevallen uit de litera
tuur werd de voeding als normaal aangegeven. E r  we rd ech
ter in een groot deel van de gevallen geen gegevens omtrent 
de voeding vermeld. Dit wijst op het overigens wel bekende 
feit, dat de voedings anamnese een verwaarloosd onderdeel 
van het onderzoek is bij patienten met interne ziekten in het 
algemeen en zeker bij lijders aan bloedarmoede . Als de ge
gevens over de voeding niet met de meeste zorg en met veel 
geduld zijn verkregen,  dienen ze m et veel res e rve te worden 
beoordeeld . Als deze voedingstheorie juist is ,  dan moet 
men met de mogelijkheid rekening houden, dat het dieet in 
het ziekenhuis (de gewone ziekenhuis voeding) de oorzaak is 
van de remissie en niet het staken van het m edicament, zo
als in de aangegeven gevallen werd toegepast .  

Bij klinisch onderzoek van onze patienten zijn w e  in e n 
kele gevallen in staat geweest gegevens van d e  betekenis 
van e en kwalitatief onvoldoende voeding ene rzijds en een 
mogelijke invloed van antiepileptica anderzijd s ,  op de be
hoefte aan foliumzuur èn/of vitamine B12 te ve rkrijgen.  
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H O O F D S T U K  I I I  

VOEDING 

Zoals in hoofdstuk II naar voren is gebracht, wordt door 
verschillende auteurs aan onvoldoende kwaliteit van de voe
ding bij het ontstaan van dE:: megaloblastaire anemie ten ge
volge van antiepileptica een belangrijke rol toegekend. Daar
om hebben wij speciale aandacht besteed aan de voeding van 
deze pa tien ten, in het bijzonder met betrekking tot het folium 
zuur - en vitamine B12 gehalte ervan. Bij het opnemen van 
de voedingsanamnese ondervonden we vele moeilijkheden 
door de geringe begaafdheid van een aantal van deze epilep 
tici. Gebleken is, dat men zo 'n voedingsanamnese verschei
dene malen moet opnemen, om de patient in de gelegenheid 
te stellen zelf over de materie te kunnen nadenken . Verder 
is ook de voedingsanamnese van de overige huisgenoten 
van belang in het bijzonder van degene, die de maaltijden 
voor de patient bereidt. Ter completering van de gegevens 
zal zonodig een bezoek bij patient aan huis een betere kijk 
geven op het geheel. 

Voor de berekening van het foliumzuur- en vitamine B12 
gehalte in de voedingsmiddelen werd gebruik gemaakt van de 
gegevens van Stokstad (195 4 ) ,  Toepfer, Zook, Orr, Richard 
son (195 1) , Jukes, Williams (1954),  Lewis, Register, Thomp 
Elvehjem (1949) ,  Bi<'.:knell en Prescott. Voor deze bepalin 
gen werd gebruik gemaakt van de microbiologische methode 
met de Lactobacillus Leichmanii voor het vitamine B12 ge 
halte. Daar foliumzuur in de voedingsmiddelen mee::;tal 
voorkomt als 1 1 conjugaten1 1  waavbij meerdere glutaminezuren 
in voorkomen zoals de pteroyl -tri-glutaminezuren en de 
pteroyl-hepta -glutaminezuren, werd voor de eigenlijke be
paling met de Lactobacillus caseï of de Str,eptococcus fecalis 
eerst het te onderzoeken materiaal bewerkt met een con 
jugase. In plant en dier komen namelijk deze 1 1conjugasen1 1  

(enzymen) voor, die de polyglutaminezuur -conjugaten split
sen tot onder andere pteróylglutaminezuur, dat gemakke
lijker geresorbeerd worden. De gehele groep van pteroyl
glutaminezuur en van de verschillende polyglutaminezuren 
Nordt door sommige schrijvers samengevat onder de naam 
foliumzuur, terwijl anderen weer de naam foliumzuur re -
serveren voor het pteroylglutaminezuur. Gezonde mensen 
zijn in staat om uit de voedingsmj ddelen het pteroylgluta
minezuur af te splitsen en dit op te nemen (Jansen, 1 95 9). 
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De dagelijkse behoefte van de mens aan vitamine B12 
wordt geschat op ongeveer lµg per dag (Bethell). Deze 
schatting is gebaseerd op gegevens verkregen bij de be 
handeling van lijders aan pernicieuze anemie. Recente ge -
gevens verkregen uit het onderzoek met de turnover van 
radioactief vitamine B12 met behulp van een "whole body 
counter" , wijzen op een hogere behoefte namelijk ongeveer 
3µg per dag (Heinrich, 1961). Over het foliumzuur is 
minder bekend. Bethell geeft aan, dat de behoefte minder 
dan 1mg per dag is. De verbetering waargenomen bij 
sommige patienten met gebrek aan foliumzuur na toediening 
van 200µg pteroylglutamine zuur, doet vermoeden dat de 
dagelijkse behoefte in deze orde van grootte ligt (Abels en 
Nieweg). Hieronder volgen de in Nederland meest gebruikte 
voedingsmiddelen en hun gehalte aan foliumzuur en vita
mine B12. Het vochtgehalte van de voedingsmiddelen wordt 
in de tabellen niet aangegeven. (Zie tabel III): 

Voedingsmiddelen 
in verse toestand 

V lees I E ieren en V is 

rundvlees ( mager) 
runderhart 
rundernier 
runder zwe.:erik 
runder lever 
varkensvlees ( lenden) 
varkenslever 
varkensham 
kip ( witvlees -donkervlees) 
kip ( lever) 
eieren 
eieren ( wit van het ei) 
eieren ( dooier) 
schelvis 
tong-filet 
haring 
zalm 
oesters 

pind a ' s 
amandelen 
cocsnoten 

TABEL lll 

Totale hoeveelheid folium 
zuur uitgedrukt als PGA in 
µg/gram vers voedingsmiddel 

0 , 06 - 0 , 14 
0 , 03 
0 , 58 
0 , 23 
2, 90 
0 , 03 
2 ,  76 
0 , 10 
0 , 03 
0 , 03 

0 , 03 - 0 , 08 
0 , 004 
0 , 13 

0 , 51 
0 , 45 
0 , 27 

V itamine B12 gehalte in 
µg/100 gram vers voe 

dingsmiddel 

2 - 4 

18 - 55 

31 - 120 
1 - 4 

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

0 , 3  

2 - 8 
0 , 6  
1 , 3  

15 
8 , 5  

15 



Voed111gsmiddelen 
in verse toestand 

Verse Groenten 

asperges 
snijbonen 
bieten ( kroten) 
brusselslof 
kool 
wortelen 
bloemkool 
komkommer 
andiJvie 
snijbieten 
spinazie 
sla 
erwten 
geschilde aardappelen 
tomaten 
sperciebonen 

Gedroogde Gn>enten 

pronkbonen 
navey bonen 
soja bonen 
spliterwten 
capucijners 
witte bonen 
linzen 

Vers Fruit 

appelen 
bananen 
zwarte bessen 
kruisbessen 
aardbeien 
kersen 
grapefruit 
aru1ven 
sinaasappelen 
perziken 
peren 
citroenen 

Gedroogde Fruit 

abrikozen 
pruimedanten 
rozijnen ( zonder pit) 

Graan en Graanproducten 

gerst 
mais 
havermout 
rijst ( met zilvervlies) 
rijstebloem 
tarwe 

- 3 0 -

Totale hoeveelheid folium 
zuur uitgedrukt als PGA in 
µg/gram vers voedingsmiddel 

0 , 89 
0 ,  14 
0 , 10 
0 , 20 
0 , 11 
0 , 0'1  
0 , 01'1  
0 , 97 
0 , 4'1 
0 , 31 
0 , 48 
0 , 03 
0 , 12 
0 , 04 
0 , 02 
0 , 10 

0 , 39 

0 ,  20 
0 ,  28 
0 , 08 
0 ,  1 1  

0 , 12 

0 , 34 

- 1 , 42 
- 0 , 41 
- 0 ,  15 
- 0 , 34 
- 0 ,  7 5  
- 0 ,  1 �  
- 0 , 29 
- 2 , 0'1 
- 0 , 50 
- 0 , 39 

1 , 15 
- 0 , 54 
- 0 , 35 
- 0 ,  06 
- 0 , 15 
- 0 ,  1 1  

-

1 , 90 
1 ,  28 
2 , 08 
0 , 24 
0 , 24 
1 , 23 
0 , 99 

0 , 04 
0 , 35 
1 , 15 
0 , 13 
0 , 16 
ü , 33 
ü , 24 

- 0 ,  29 
- 0 , 40 
- 0 ,  20 
- 0 , 16 

0 , 8'1 

0 , 6Ll 
0 , '10 
0 , 13 

0 , 45 
0 ,  :26 
0 . 20 

- 0 , 35 
0 , 15 

- 0 , -1-5 

Vitamine B12 gehalte in 
µg/100 gram vers voe

dingsmiddel 

0 - 0 ,  10 

0 - 0 ,  10 
0 - 0,  01 

0 - 0,  10 

0 , 15 
0 - 0 ,  20 

0 ,  1 



Voedingsmiddelen 
in verse toestand 

Melk en Melkproducten 

volle melk 
melkpoeder 
karnemelk 
gecondenseerde melk 
6oerenkaas 
Zwitserse kaas 
roomkaas 
gist 

3 1 -

Totale hoeveelheid folium
zuur uitgedrukt als PGA in 
µg/gram vers voedingsmiddel 

0 , 06 
0 , 02 
0 ,  11 
0 , 07 
0 , 92 

19 , 65 

Vitamine 812 gehalte in 
µg/100 gram vers voe

dingsmiddel 

0 , 3  - 0 ,  5 
2 , 5  - 4 

0 , 1  - 0 , 03 

0 , 9  
0 , 2 

Uit de tabellen volgt, dat de voornaamste voedingsbronnen 
voor foliumzuur zijn: lever, gedroogde bonen , gist, enkele 
soorten vruchten en vooral bladgroenten. Voor vitamine 
8 1 2  gelden als belangrijke bronnen: lever, nieren, zeevis, 
eieren, melk en melkproducten. Spek, in plattelande vaak 
genuttigd in de plaats van vlees, is daarentegen arm aan 
deze hemapoëtische vitaminen. 

Het is bekend, dat het foliumzuur gehalte in de voedings
middelen door koken sterk gereduceerd wordt. Verliezen 
tot 50pct worden hierbij vermeld (Ives, Elvehjem, Strong 
1 946), ( Schweigert, Polland, Elvehjem 194 6). Het is dan 
ook van belang, om behalve de voedselkeuze, de bereidings
wijze na te gaan. Berucht zijn de ouderwetse stamppotten, 
waarbij de aardappelen en de groenteQ: van te voren apart 
gekookt, om ze daarna te samen vermengd gedurende enige 
tijd nogmaals op het vuur te zetten. Ook het koken van 
aardappelen en groenten met excessieve hoeveelheden water 
gedurende lange tijd, is niet aanbevelingswaardig , evenals 
het herhaalde opwarmen van de zogenaamde kliekjes. Ten 
slotte worden verliezen aan foliumzuur beschreven ten ge
volge van het bewaren van voedingsmiddelen op kamertem
peratuur op onafgedekte plaatsen (Jansen 1959). 

De in de voedingsanamnese van onze patienten berekende 
hçieveelheden aan foliumzuur gelden voor de nog onbewerkte 
voedingsmiddelen. In werkelijkheid heeft men dus met la
gere waarden te maken. Het pteroylglutaminezuur gehalte 
in de normale voeding wordt geschat op niet meer dan 
l 000µg per dag. Voor het vitamine B l 2  gehalte zijn er in 
de literatuur geen gegevens bekend. Deze zal afhankelijk 
zijn van de kwaliteit van de gebruikte voeding. Voor de 
normale ziekenhuisvoeding in onze kliniek bedragen de 
waarden voor foliumzuur en vitamine B l  2 volgens bereke -
ning respectievelijk ongeveer 400-500µg en 5 - l O µg per dag. 

Zowel tekort aan foliumzuur als gebrek aan vitamine B l  2 
in de voeding kunnen op de duur megaloblastaire anemie 
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veroorzaken. In de praktijk zal men eerder met voedings 
anemie ten gevolge van foliumzuur gebrek te maken hebben, 
omdat het lichaam in de leve r kan beschikken over relatief 
grotere voorraden aan vitamine B 1 2  ten opzichte van de 
dagelijkse behoefte . Hierop is het eerst door Vinke ( 1 954)  in 
zijn proefschrift gewezen, en later ook door He rbert ( 1 959 ) .  
Bij hen, die om godsdienstige of principiële redenen (de 
zogenaamde veganisten) alle dierlijke eiwitten vermijden, 
zal zich eerst na ve rloop van jaren megaloblastaire anemie 
ten gevolge van een zuivere vitamine B 1 2  deficientie ont
wikkelen. Het merendeel van de pa tien ten met megaloblastaire 
voedingsanemie vertoont echter  multipele deficienties ,  zodat 
het onderzoek naar de aard van de deficientie bij deze pa
tienten veelal een tijdrovende bezigheid is , die het geduld 
en de medewerking van de betreffende patienten zwaar op 
de proef stellen. Naast te korten aan foliumzuur en/ of 
vitamine B l 2, worden ook complicerende deficienties ver 
meld van onder andere ijzer, eiwitten en vitamine C (Foy, 
Kondi, Saema 1 958) .  

Literatuur: 

Abels J .  en Nieweg H .  0. : 1 9 6 1 .  Nog niet gepubliceerde 
waarneming. 

Bethell F .  H . : Pteroylglytamic acid XI (B) .  Requirements 
of man. The Vitamins , New York, Acade 
mie Press,  vol. 3 ,  1 954.  

Foy H. , Kondi A. , Saema B . : The anemias of the tro
pics ,  India, and Ceylon. J .  T rop. Med. Hyg. 
6 1 ,  27 ,  1 958; Tr. Roy. Soc . Trap. Med. 
Hyg. 52, 46, 1 958.  

Heinrich H. C . , Gabbe E.  E . : ·Radiometrische Testung des 
Stoffwechsel -Verhaltens von Vitamin B12 De 
pot P räparationen. Vitamin B 1 2  und Intrinsic 
Factor, 2 Europ. Symposion Hamburg, Stutt
gart 1 9 6 1 .  

Herbert V. : The megaloblastic Anemias . Modern Medical 
Monographs, Grune & Sratton, New York 
and Londen, 1 959 .  

Ives M . , Pallard A. E . , Elvehjem C . A. , Streng F .  M . : The 
nutritive of canned foods XVII. Pyridoxine , 
biotine and "folie acid" . J .  Nutrit. 3 1 ,  347 , 
1 946 .  

Jandl J .  H. , Lear �- A.  : The metabolism of folie acid in 
cirrhosis . Ann. intern. Med . 45 ,  1 027 ,  1 956 .  



- 3 3 -

Jansen B .  C. P. : Moderne Voedingsleer. Uitgegeven in sa
menwerking met de stichting tot wetenschap 
pelijke Voorlichting op voedingsgebied, 
's -Gravenhage, 1959. 

Jukes T. H . , Williams W. L. : Occurence of vitaming B12 
in food. The Vitamins, New York, Academie 
press vol. I, 1954. 

Lewis M. J. , Register U. D. , Thompson H. T. , Elvehjein 
C. A. : Distribution of vitamin B12 in natural 
matirials. Proc. Soc. ecp. Biol. N. Y. 7 2, 
479, 1949. 

Schweigert B. S. , Pollard A . E .  , El vehjem C. A. : The folie 
acid content of meats and the retention of 
this vitamin during cooking. Arch. Biochem. 
10, 107 ,  194 6 .  

Stokstad E. L . .  R. : Pteroylglutamic acid VIII. Occurence in 
food. The Vitamins, New York, Acad. press 
vol. III, 1954. 

Vinke B. : De megaloblastaire voedingsanemie op Cu
raçao. Academisch proefschrift, Groningen, 
1954 . 



- 34-

H O O F D S T U K  I V  

EIGEN WAARNEMINGEN BIJ EPILEPTISCHE PATIENTEN 
MET MEGALOBLASTAIRE ANEMIE TIJDENS HET GEB1'UIK 

VAN ANTIEPILEPTICA 

In de lopp van de laatste drie jaren hebben we op de In
terne afdeling van het Algemeen Provinciaal -, Stads - en 
Academisch Ziekenhuis te Groningen een achttal patienten 
met megaloblastaire anemie bij epilepsie tijdens het gebruik 
van antiepileptica behandeld. 

Het onderzoek bij deze patienten was vooral gericht op 
de volgende punten: 

1 .  Het verkrijgen van gegevens over de kwaliteit van de 
voeding. Hiertoe werd een zeer uitgebreide dieet anam
nese opgenomen in die gevallen, waarin dat mogelijk 
was. 

2. Er werd nagegaan in hoeverre antiepileptica een sto 
rende invloed hebben op de stofwisseling van de voor 
de bloedvorming benodigde vitaminen: BI 2 en folium
zuur, bijvoorbeeld door een antagonistische werking 
zoa] s werd gepostuleerd. Dit werd gedaan door het ge 
ven van " fysiologische" hoeveelheden vitamine B12 en/ 
of foliumzuur aan patienten, bij wie de toediening van 
antiepileptica werd voortgezet. Hierbij gingen we ervan 
uit, dat bij het bestaan van antagonisme een dosering 
in de orde van grootte van de geschatte dagelijkse be -
hoefte niet of nauwelijks effect zou geven. Indien ech 
ter een reticulocyten crisis als uiting van verhoogde 
bloedaanmaak zou optreden ondanks voortgezet gebruik 
van antiepileptica, zou dit een antagonisme onwaar
schijnlijk maken. Als een reactie uitbleef op een zo
genaamde fysiologische dosis van de voor de bloedvor
ming benodigde vitaminen, zouden we · daarna het effect 
van grote dosis ( 30 -10 0  maal de geschatte dagelijkse 
behoefte) kunnen proberen. 

3. De hypothese, dat antiepileptica op één of andere wij 
ze interfereren met de stofwisseling van de bloedvor 
mende vitamine werd verder onderzocht door bij 1- a 
tienten op een constante en gecontroleerde voeding na 
te gaan of staken van één of meer der anticonvulsive 
medicamenten invloed had op de bloedvorming. 

Helaas waren we door verschillende omstandigheden niet in 
alle gevallen in staat dit programma af te werken. 
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Voordat we overgaan tot de bespreking van onze eigen 
patienten, willen we eerst de ziektegeschiedenissen van twee 
pa tien ten in het kort beschrijven, die door Dr F .  Klein, 
internist , waren behandeld op de Interne afdeling van het 
St . Elisabeth 's  of Groote Gasthuis (Hoofd: P. A .  Heeres in
ternist) te Haarlem. Deze gegevens werden ons welwillend 
door hem ter beschikking gesteld. 

Patient 1 ,  C. G .  W. , d, oud 48 jaar, status no . : 604506 .  

Sinds een paar maanden had patient last van moeheid , lus 
teloosheid en slechte eetlust. Verder klaagde hij ook over ob 
stipatie, terwijl hij af en toe pijn in de buik ter hoogte van 
de navelstreek had. Wegens epilepsie kreeg hij sinds geruime 
tijd tweemaal daags pillen die fenobarbital en fenytoïne äa 90 
mg bevatten.  Het lichamelijk onderzoek leverde behalve ane 
mie geen bijzonderheden op . 

Laboratorium gegevens: 

Hemo�lobinegehalte: 5,3g/ 100ml, erytrocyten: · 1 .  380. 000 
per mm , reticulocyten: 0, 4pct, diameter: 8 , 3µ, leukocyten: 
7 . 100 per mm 3, trombocyten: 60. 000 per mm 3, bloeduit 
strijk: eo. : 2, st. : 1, jeugd . : ½, segm. : 63, ly. : 32, mo. : 
1½ (polychromasie , poikyloytose, anisocytose, enkele normo
blasten, hypersegmentatie van de leukocyten). 

Beenmerguitstrijk: actieve rode reeks met vele megalo
blasten. Gefractioneerd maagonderzoek: vrij zuur aanwezig.  
Feces occult bloed: negatief. Leverfunctie proeven en urine 
onderzoek geen bijzonderheden. Proef van Schilling: 8, 7pct. 

Behandeling: 

Patient kreeg een ulcus dieet vanwege de buikklachten . Ver 
der werden vier kolven bloed getransfundeerd. De toediening 
v.:an primidon en fenytoïne werd bij binnenkomst gestaakt. 

Alleen fenobarbital werd gecontinueerd in een dosering 
van twee tot drie maal daags 100mg. 

Negen dagen na het stopzetten van de eerstgenoemde an
ticonvulsieve medicamenten voelde patient zich weer veel 
beter. Het hemoglobine gehalte was toen gestegen tot l0g/100 
ml. 

Toediening van 15µg vitamine B12 daags subcutaan ge
durende drie dagen gaf geen verdere stijging meer van het 
hemoglobine gehalte. Vrij kort na ontslag uit het ziekenhuiR 
moest de behandeling met primidon en fenytoïne wegens toe -
neming van insulten weer worden ingesteld. 
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Patient 2 ,  M .  B .  B . , � .  oud 64 jaar, status no . 61 5663 . 

Sinds 2 3 jaar leed d eze vrou w aan epileptische aanvallen, 
waarvoor ze lange tijd d riemaal daags poeders kreeg met 
fenobarbital en fcnytoïne aa 75mg, acid. boric. en biborax 
natr. aa 2 5 0mg. 

De laatste maand en voor opname kreeg ze tevens éénmaal 
daags 25 0mg µrimidon naast tweemaal daags poeders m et 
fenobarbital en fenytoïne aa 50mg, acid. boric. en biborax 
natr. aa 200mg. Kort daarop we rd haar eetlust slecht, ze 
vermagerde en begon er bleek uit te zien.  

Lichamelijk onderzoek: behalve anemie geen afwijkingen. 

Laboratorium gegei•ens :  

Hemoglobine gehalte : 4 , 9g/100ml, erytrocyten: 1 .  200. 000 
per mm , kleurindex: 1, 2 0, reticulocyten: 0 ,  1 pct, diameter: 
7 ,  7µ , leukocyten: 2 . 800 per mm 3 , trombocyten: 96. 000 per 
mm :i, bloeduit�trijk: ba. : 1, st. : 3, seg. : 34,, ly. : 54, mo. : 
8 (anisocytose, basofiele korreling, ringen van Cabot) .  

Beenmerguitstrijk: actieve rode re eks met veel megalo 
blasten en een vermeerdering van het aantal plasma cellen. 
Gefractioneerd maagonderzoek: geen vrij zuur, ook niet na 
histamine . Proef van Schilling: 4,6pct. F eces occult bloed : 
negatief. Urine en leverfunctieproeven: geen bijzonderheden. 

Behandeling: 

Patiei:it kreeg de gewone ziekenhuisvoeding en een bloed 
transfusie met totaal 800ml bloed. Tevens werd va1 af het 
begin de toediening van de antiepileptische medicamenten ge 
staakt, met uitzondering van driemaal daags 75mg fenobar
bital. Tien dagen na de opname . kreeg ze een duidelijke re
ticulocytenstijging tot maximaal 17 , 9pct. 

Vijf dagen voor deze reticulocyten top was tevens de proef 
van Schilling bij haa,r gedaan. Bij ontslag voelde ze zich weer 
goed en bedroeg het hemoglobine gehalte : 15,2g/ 100ml. Het 
erytrocyten aantal was gestegen tot: 3. 7 5 0. 000 per mm 3. 

Epicrise patienten 1 en 2: 

In beide gevallen ontstond megaloblastaire anemie tijdens het 
gebruik van anticonvulsieve medicamenten bij epileptische pa
tienten. De laatste patiente had tevens histamine refractaire 
achloorhydrie met een sterk gestoorde resorptie van radio 
actief vitamine B12 , 'zodat in dit geval moet worden gedacht 
aan de mogelijkheid van pernicieuze anemie. 
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Bij deze patienten trad verbetering op na het staken van 
fenytoïne en primidon, terwijl aan de laatste patiente ook 
een grote hoeveelheid vitamine B12 toegediend werd. 
Omdat deze beide patienten vanaf de opname kwalitatief vol
waardige voeding kregen is de beoordeling van de factoren,  
die tot herstel van beide patienten hebben geleid, moeilijk. 

Ook in enkele van onze eigen gevallen hebben we met deze 
moeilijkheid te maken gehad, doordat geen rekening werd 
gehouden met de ziekenhuisvoeding als mogelijke oorzaak 
voor het ontstaan van remissie. 

Als voorbeeld geldt het volgende geval: 

Patient 3 ,  H. H. , cJ geboren 1 3-2-1922, status no . :  6608 . 

Deze debiele ongehuwde man heeft vanaf zijn tiende jaar 
last van toevalien, waarvoor hij reeds langer dan tien jaar 
behandeld werd met driemaal daags 150mg fenobarbital en 
driemaal daags 5 0mg fenytoïne. 

Op 25 - 1 - 1954 werd hij voor de eerste maal op de Interne 
afdeling van het Algemeen Provinciaal-, Stads - en Acade
misch Ziekenhuis te Groningen opgenomen wegens ernstige 
anemie. De laatste maanden voor opname klaagde patient 
over moeheid, duizeligheid, hoofdpijn en slechte eetlust. 

Voedingsanamnese: 

De voeding, die hoofdzakelijk uit broodmaaltijden, stamp
pot en een bordje pap bestond, werd door de patient zelf 
klaargemaakt.  Hij at vrijwel alleen spek in plaats van vlees. 
Melk, kaas, groenten en fruit gebruikte hij nooit . Een enkele 
maal op Zondag vlees bij het eten met een bordje soep voor 
af. 

Zijn voedingslijst zag er als volgt uit: 

Ontbijt: twee sneden wit brood belegd met boter en spek 
één ei 
thee met suiker 

Middagmaal: aardappelen met spek of vet als stamppot bereid 
een bordje pap 

's  Avonds: thee met suiker. 
Uit de berekening blijkt, dat het foliumzuur gehalte van 
zijn voeding in verse toestand geschat kan worden op 100  
tot 12 0µg, terwijl het vitamine B 12 gehalte ongeveer 2 ,5 tot 
3µg bedroeg. De voeding vertoonde verder ook tekorten onder 
andere aan vitamine C en eiwitten. 

Lichamelijk onderzoek: bleke man in normale voedingstoe 
stand, met geri.11ge hypertrofie van het gingiva slijmvlies. 



-38-

De lever was even te voelen, terwijl de milt twee vingers 
onder de ribbenboog palpabel was .  

Laboratorium gegevens: 

Bezinkingssnelheid: 40-75mm, hemoglobine: 7 ,6g/ 1 00ml, 
erytrocyten: 1 . 540. 000 per mm 3 , diam eter: 8, 1 µ, leukocyten: 
6. 4 00 per mm 3, bloeduitstrijk: st. : 5, s eg. : 63 ,  ly. : 28, 
mo. : 4 (ovale macrocyten,  anisocytosis, poikylocytos e, poly
chromasie, basofiele korreling en énk ele normoblasten). Os
motische resistentie normaal. Serum ijzer gehalte: 82µg/ 1 00ml. 
Bloedingstijd: 2 ,  5 minuut. Beenmerguitstrijk (punctie drie 
dagen na opname) : levendige erytropoëse, geen overtuigende 
megaloblasten). Gefractioneerd maagonderzoek: vrij zuur aan
wezig. Leverfuncties en eiwitspectrum : geen bijzonderheden. 
Urine: geen bijzond erheden. Feces occult bloed : negatief. 
Verteringsonderzoek na Schmidt' s dieet: totaal vet: 27 ,6pct 
van de droogrest. Röntgenologisch maagonderzoek : geen af
wijkingen. 

In 1 954 hebben wij de hyperchrome anemie bij d eze epilep
tische patient niet in verband gebracht met de toediening van 
antiepileptica. 

Behandeling: 

Patient kreeg d e  gewone ziekenhuiskost, terwijl de toedie
ning van antiepileptische medicamenten w erd gecontinueerd. 
Drie dagen na opname werd een stijging van de reticulocyten 
tot 6, ?pct geconstateerd. De toediening van ferrosi tartras 
werd zestien dagen na opname begonnen in een dos ering van 
driemaal daags 2 2mg; dit gaf geen stijging van de reticulo
cyten .  Op de 24ste dag na opname kreeg patient 15µg vita
mine B12  subcutaan gedurende rlrie achtereen volgende dagen; 
ook hierop stegen d e  reticulocyttn niet. H et hemoglobine ge
halte bedroeg bij ontslag: 1 1 ,8g/ 1 00ml, het erytrocyten aan
tal was gestegen tot 2 .  830. 000 per mm 3• 

Vijf jaar later op 2 1 -1 2 -1 959,  w erd patient opnieuw op de 
Interne afd eling opgenomen met een recidief van de anemie. 
De laatste tijd voor deze opname begon hij weer te klagen 
over lusteloosheid,  moeheid , slechte eetlust, zuurbranden 
en opgezette buik. In s eptember 1 9 58 w erd de antiepileptische 
th,erapie gewijzigd . D eze bestond toen uit viermaal daags 
250mg primidon, driemaal daags 1 00mg fenobarbital, één
maal daags 1 00mg fenytóine en d riemaal daags 5mg sulfas 
amfetamini. 
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Voedingsanamne se: 

Ook ditmaal was de voeding kwalitatief onvoldoende. Patient 
gebruikte nog steeds geen fruit en melk, terwijl van de 
groentensoorten juist de groene groenten niet werden gegeten. 
Zijn voedingslijst zag er als volgt uit: 
Ontbijt: twee sneden witbrood met boter en af en toe 

kaas 
thee met suiker 

Middagmaal: (werd op het veld genuttigd) 
twaalf sneden witbrood met boter en twee 
plakjes kaas of mager spek of twee bescuitjes 
als beleg, de overige werd zonder beleg ge
geten. 

Warme maaltijd: 
eenmaal per \, eek soep, driemaal per week 30 
gram vet varkensvlees uit de " weck' , drie maal 
per week stamppot (als groenten: bruine bonen, 
boerenkool, wortelen, appelmoes, peren, ra
barber, bieten), dagelijks een bordje rijste 
pap. 

De berekende waarde voor het foliumzuur gehalte bedraagt: 
145µg en voor het vitamine B l 2  gehalte: 4µg daags. 

Bij lichamelijk onderzoek werd ditmaal een lichte icterus 
gevonden, terwijl lever en milt niet palpabel waren. De ove
rige bevindingen waren conform de eQrste opname. 

Laboratoriumgegevens: 

Bezinkingssnelheid: 140-16 7mm , hemoglobine: r' , 6g/100ml, 
erytrocyten: 1. 500. 000 per mm3 , microhematocriet: 18pct, 
reticulocyten: 0 , 8pct, diameter: 8 ,1µ,  MCV: 120cµ, leuko
cyten: 2. 300 per mm 3 , bloeduitstrijk: eo. : 1, seg. : 54 , ly. : 
42, mo. : 3 (ovale macrocyten, anisocytose, poikylocytose 
polychromasie, enkele normoblasten, hypersegmentatie van 
de leukocyten). Osmotische resistentie: 0,44 -0, 30pct NaCl. 
Beenmerguitstrijk: enkele megaloblasten en reuzen staaf
kernige leukocyten, gering aantal siderocyten aanwezig (Dr 
J. Abels). Serum ijzer: 305µg/100ml, onverzadigde ijzerbin 
dingscapaciteit: 150µg/100ml. Serum vitamine B12 spiegel 
oij opname: 120µµg/ml. (Lactobacillus leichmanii m�thode, 
Laboratorium N. V. Philips-Duphar). Alkalische fosfatase: 
19E. , thymoltroebelingstest: 1, 9E. , bilirubine direct: posi 
tief, bilirubine quantitatief: 4 , 8mg pct, S. G. 0. T. : 101E. , 
S. G.  P. T. : 130E. , B. S. P. : < 3pct. Electroforetisch ei
witspectrum: totaal eiwit: 8 ,05g/100ml, albumine: 4 9 , 5pct, 
alfa 1 globuline : 4, 7pct, alfa 2 globuline: 6 ,5pct, beta globu-
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line: 10,6pct, gamma globuline: 28pct. Gefractioneerd 
maagonderzoek: vrij zuur aanwezig. Urine: geen bijzond er
heden. D-xylosetest en vitamine A belastingscurve: normale 
uitkomsten. Vetresorptiecoëfficient (methode van de Kamer) : 
9 7 ,  6pct ( duur van de proef: zes dagen) . Proef van Schilling: 
33, 9pct. 

We stelden de diagnose recidiverende megaloblastair 2 ane
mie tijd ens het gebruik van antiepileptica bij een epilepti
sche patient. De matige icterus berustte mogelijk op een 
beschadiging van de lever van toxisehe origine of door defi
cientie, doch een complicerende vi rus hepatitis kon niet met 
zekerheid worden uitgesloten. 

Behandeling: 

E venals bij de eerste opname kreeg patient ook nu weer 
de gewone ziekenhuisvoeding, terwijl de toediening van de 
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antiepileptische medicamenten ongewij zigd werden voortge -
zet. Op de vijftiende,  negentiende en 2 1 ste dag kree� pa
tient telkens een transfusie van één kolf "packed cells '  we -
gens het dalen van het hemoglobine . Zeventien dagen na 
binnenkomst ontstond een " spontane" reticulocyten stij ging 
tot maximaal 4 , 6pct. Op de 2 7 ste dag we rd begonnen met 
toediening van lµg vitamine B 1 2  subcutaan dagelijks gedu
rende elf dagen. In deze periode werd opnieuw een stij ging 
van de reticulocyten tot 6pct gevonden. Nadat deze weer 
tot de norm was gedaald we rd 5 0 0µg pteroylglutamine zuur 
per os aan patient toegediend gedurende tien dagen, gevolgd 
door driemaal daags 5mg pte roylglutaminezuur. Vanaf 
de vijftiende Februari 1 9 6 0  kreeg patient tevens d riemaal 
daags 2 pillen fe rrosi tartras bij . Gedurende de behande 
ling met foliumzuur en ij zer werd geen hernieuwde stijging 
van de reticulocyten gezien, wel stegen het hemoglobine ge 
halte en de erytrocyten tot normale waarden. 

Bij poliklinische controle twee m aanden late r was het 
bloedbeeld weer normaal geworden. Het hemoglobine gehalte 
was toen: 1 5 . 8g/ 1 00ml, de erytrocyten: 4 . 980 . 000 per mm 3 • 

Epicrise: 

De oorzaak van de remis sie, die bij de ee rste opname in 
1 9 54 als het ware " spontaan" optrad, menen we te m oeten 
zoeken in de betere voeding, die patient in het ziekenhuis 
kre eg. In dit ve rband is te vermelden, dat het verschijnsel 
van de zogenaamde spontane remissie,  r:lat de oude re ken
ners van pernicieuze anemie goed bekend v. as ,  volgens Castle 
zeer zeldzaam is bij patienten die in een , . 'Tletabolic ward" 
een voeding arm aan vitamine B 1 2  krij gen. 
Bij de twe ede opname in 1 9 6 0  werd_ ook een " spontane" 
reticulocyten c rise gevonden, die we eveneens aan de be 
te re voeding menen te moeten toeschrijven. De vitamine B 1 2  
spiegel was laag, hoewel niet z o  laag als bij de  meeste lij 
ders aan pernicieuze anemie. De reticulocyten c rise optre 
dend tij dens de toediening van l µg vitamine B 1 2  wij st erop, 
dat de megaloblastaire anemie bij deze patient te beïnvloe 
den was met slechts een kleine hoeveelheid vitamine B 1 2 .  
E r  i s  dus een hemopoëtische reactie op de ve rbete rde voe 
ding en de parente rale toediening van kleine doses vitamine 
B 1 2  bij deze patient met een slechte voedingsanamnese on
danks de voortzetting van antiepileptische medicamenten. 

Patient 4, T. T .  et,  oud: 18 jaar, status no: 13360 . 

Deze idiote jongen, die in de P sychiatrische Inrichting: 
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" Groot Bronswijk" te Wagenborgen verpleegd werd, had 
vanaf zijn tweede levensjaar ernstige epilepsie, waarvoor 
hij behandeld werd met driemaal daags 100mg fenobar
bHal, tweemaal daags 50mg methylfenobarbital, driemaal 
daags 125mg primidon en tweemaal daags 5mg sulfas am
fetamine. Op 20 September 1960 werd hij met ernstige ane
mie op tle Interne afdeling van het Academisch Ziekenhuis 
opgenomen. Wegens zijn geestesgesteldheid kon geen anam 
nese worden opgenomen; evenmin uitvoerbaar waren: het 
röntgenologisch maagonderzoek, de proef van Schilling, het 
vetresorptie onderzoek en het gefractioneerd maagonder
zoek. 

Laboratorium gegevens: 

Bezinkingssnelheid: 140-160mm, hemoglobine: 4 , 4g/100 
ml , erytrocyten: 1. 100. 000 per mm3 , microhematocriet: 
13, 5pct, MCV: 120cµ , leukocyten: 6200 per mm3 , trom
bocyten: 90. 000 per mm3 , bloeduitstrijk: 'eo. : 4 ,  st. : 6, 
seg. : 45 , ly. : 42,  mo . .  2 (anisocytosis, polychromasie, 
enkele ovale macrocyten). Osmotische resistentie: 0, 46 -
0,25pct NaCl. Beenmerguitstrijk :  zeer celrijk, megalo
blastair beeld. IJzerkleuring: negatief. (Dr J .  Abels). Se
rum ijzer: 176µg/ 100ml. Leverfunctieproeven: geen bijzon
derheden. Electroforetisch eiwitspectrum: totaal eiwit: 
6,8g/100ml, albumine: 43,3pct, alfa 1 globuline: 4,3pct, 
alfa 2 globuline: 7 , 6pct, beta globuline : l l , 8pct, gamma 
globuline: 33pct. 
Vrij zuur in maagsap: aanwezig (diagnextest). Urine: geen 
bijzonderheden. Feces occult bloed: negatief . Vitamine A 
belastingscurve: 9 0 - 5 00-2630-117 5 I . E .  vitamine A/ 1 00ml 
serum. Vitamine B12 spiegels van het serum (Lactobacillus 
leichmanii1 en serum ijzer gehalte gedurende de behandeling: 

Register 

Opname 

PGA en vit, 812 arme voeding 
Behandeling met lµg vit. 812/dag 

Behandeling met 30;tg vit. 812/äag 

Behandeling met 500µg PGA/dag 

TABEL a 

20-9-' 60 

3-10-' 60 
6-10-· 60 • 16-10-' 60 

17-10- '60 • 26-10- ' 60 

3-11-' 60 - 8-11-'60 

Datum Serum vit. B12 Serum ijzer 
bloed afname spiegel µµg/ml µg/l00ml 

26-9-' 60 176 

6-10-' 60 220 
17-10 - ' 60 335 134 

22-10-· 60 510 130 
27-10•' 60 675 88 

8-11 - ' 60 450 109 
15-11-' 60 500 115 
21-11-· 60 450 74 
26-11-' 60 275 197 
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B ehande Zing: 

Bij binnenkomst kreeg patient de gewone ziekenhuisvoe
ding, terwijl de antiepileptische medicamenten ongewijzigd 
gecontinueerd werden. Drie dagen na binnenkomst kreeg 
hij een transfusie van twee kolven 1 1packed cells 1 1

• N egen 
dagen later ontstond er een lichte stijging van de reticu
locyten tot 4pct, die vrij snel verdween, nadat vanaf 3-10- ' 60 
foliumzuur- en vitamine B12-arme voeding werd gegeven. 
Op 6-10- ' 60 werd begonnen met lµg vitamine B12 subcutaan 
gedurende acht dagen . Hie rop werd geen reticulocyten reac -
tie gezien maar het ijzergehalte van het serum daalde wel. 
Pas op 30ug vitamine B12 subcutaan ontstond een sterke 
stijging van het aantal reticulocyten van 2 l , 4pct met e en 
geleidelijke verbetering van het hemoglobine gehalte, de 
reticulocyten en de microhematocriet 
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Met de daarop volgende behandeling met 5 00µg foliumzuur 
µer os werd gewacht totdat de reticulocyten weer normaal 
geworden waren evenals met de behandeling met 1 5 000µg 
foliumzuur. Op beide doseringen trad een geringe stijging 
van de reticulocyten namelijk tot 4, l pct respectievelijk 4,8 
pct. 

Bij ontslag bedroeg het hemoglobine gehalte 1 2, 5 g/ 1 00ml , 
erytrocyten: 3. 750. 000 per mm3 , microhematocriet: 41pct. 

Bespreking: 

Bij deze patient was het niet mogelijk anamnestische ge -
gevens over c'le voeding te verkrijgen. De gunstige zij het 
g.� ringe reactie op gewone ziekenhuis kost doet vermoeden, 
dat de voeding niet adequaat is geweest bij deze geestelijk 
gestoorde jongen. Bij deze patient zagen we alleen een zeer 
geringe reactie in de vorm van een daling van de serum 
ijzer spiegel op de toediening van de meestal hemopoëtisch 
redelijk werkzame dosis van lµ g vitamine ' B12. Wel was 
3 0µg vitamine B12 per dag effectief. Hier is sprake van een 
zogenaamde "mass action" . Dit kan dus wijz Pn op de moge
lijkheid van antagonisme tussen vitamine B l �  en de gebruik
te antiepileptica. Het is echter niet uitgesloten, dat we in 
dit geval te maken hebben met een patient met voornamelijk 
of uitsluitend gebrek aan folium zuur. De reactie op de vrij 
kleine dosis van 5 00µ g foliumzuur pleit hiervoor. Het is niet 
onmogelijk, dat de grote hoeveelheid vitaTD.ine B12 indirect 
via de foliumzuur stofwisseling een hemopoëtisch effect 
had. 

Bij megaloblastaire anemie in de graviditeit door folium 
zuui· tekort werd echter geen effect gezien van de toediening 
van 30µg vitamine B 1 2  (Nieweg, 1 9 5 3).  In dit verband is 
het dus we:t te betreuren, dat het serum monster afgenomen 
voor het begin van de toediening van vitamine B 1 2  en be
stemd voor de bepaling van het vitamine B 12 gehalte zoek 
is geraakt, omdat op deze wijze kon worden uitgemaakt of 
naast het tekort aan foliumzuur ook gebrek aan vitamine 
B12 bestond. We moeten er. echter op wijzen, dat bij deze 
patient ook op de hoge dosis foliumzuur een reticulocyten re
actie optrad. Bij deze patient zien we dus zowel in het ge
val van vitamine B12 als van foliumzuur duidelijk effect van 
de massale dosis na voorafgaande toediening van een alge -
meen bij megaloblastaire anemie optimaal werkzame dosis. 

Hoewel deze gegevens moeilijk te waarderen zijn doen 
zij een antagonisme ve rmoeden, terwijl er ook aanwijzin
gen voor een inadequaat dieet werden gevonden. 
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Patient 5,  B . H . ,  � .  geboren: 9-11 -1930, s tatus no. : 1 351 7. 

Vanaf haar zevende jaar leed deze imbeciele vrouw aan 
toevallen , waarvoor ze in de periode van 1941 tot 1945 be
handeld werd met fenobarbital gecombineerd met fenytoïne 
tot maximaal driemaal daags 110mg respectievelijk 80 
mg. In April 1956 werden bovengenoemde medicamenten 
gestaakt en vervangen door driemaal daags 375mg primi
don. 
Een half jaar later begon haar eetlust slecht te worden ter
wijl zij anemisch werd. Op 2 Januari 1957 vond opname 
in de Interne kliniek van het Academisch Ziekenhuis plaats. 
Bijzonderheden omtrent haar voeding waren niet te verkrijgen. 

Het lichamelijk onderzoek vermelde naast tekenen van ane 
mie, een geringe hypertrofie van de gingiva en een palpabele 
lever. 

Laboratorium gegevens: 

Bezinkin�ssnelheid: 141mm in het eerste uur, hemoglo
bine: 4 ,1g/100ml , erytrocyten: 1. 020. 000 per mm 3, reti
culocyten: 2 , 8pct , diameter: 7 ,9µ ,  leukocyten: 2. 900 per 
mm 3 , bloeduitstrijk: seg. : 58, ly. : 41, mo. : 1, trombo
cyten: 8500 per mm3 . 
Serum ijzer: 175µg/100ml. Proef van Schilling: meer dan 
l Opct (door incontinentia urinae niet compleet verzameld).  
Gefractioneerd maagonderzoek en vetret:Torptie onderzoek kon 
niet worden verricht wegens gebrek aan medewerking van 
pa tien te. 
Vitamine B12 spiegel (Lactobacillus leichmanii) aan het be
gin van de opname: 140µµg/ml. De diagnose werd gesteld 
op me galoblastaire anemie bij een epileptische pa tien te tij -
dens het gebruik van anticonvulsiva. 

B ehande Zing: 

· Aangezien we in 1957 de betekenis van de voeding bij pa
tienten met megaloblastaire anemie tijdens het gebruik van 
anticonvulsiva nog niet onderkenden , kreeg patient gedurende 
de gehele klini.,;che behandeling de normale ziekenhuis voe 
ding. De antiepileptica werden ongewijzigd gecontinueerd. 
Helaas werd er in die tijd geen dagelijkse reticulocyten be
paling bij deze patient verricht. 
Grote doseringen van tweemaal l000µg vitamine B12 (proef 
van Schilling) gaven geen veroetermg van het nemog!obme ge
halte. Op driemaal 5mg foliumzuur per os ontstond wel· 
een geleidelijke verbetering van het hemoglobine gehalte: 
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1 2 , 4g/ 1 00ml en de  erytrocyten: 3 .  790. 000 per mm 3 • De 
foliumzuur therapie werd thuis niet verder gegeven. 

Vier jaar later op 2 6  September 1 9 6 0  werd patient voor 
de tweede maal opgenomen met ernstige anemie. Sinds vier 
weken voor opnam e braakte ze herhaaldelijk, vooral direct 
na de maaltijden. Dit ging gepaard met pijn in de buik en 
rommelingen. Patient vermagerde en begon er bleek uit te 
zien . Sinds Juni 19 5 9  bestond haar antiepileptische therapie 
uit driemaal daags 1 3 0m g en éénmaal daags 1 7 0mg fenobar
bital, verder driemaal daags 1 00mg fensuximide. Het was 
ook deze keer onmogelijk e en voedingsanamnese op te nemen 
wegens debiliteit van patiente. 

Bij lichameli jk onderzoek was de lever niet palpabel, ove
rigens waren de bevindingen overeenkomstig als bij de eer
ste opname. 

Laboratorium gege1•eus :  
Bezinkinlj;SSnelheid : 1 70mm in het eerste• uur, hemoglo 

bine; 4, 1g / 1 00ml, microhematocriet: 1 5pct, erytrocyten: 
1 . 100. 000 per mm 3 , MCV: 1 30cµ, reticulocyten: 0, 4pct, 
diameter.: 7 , 5µ, leukocyten: 3. 600 per mm 3 , trombocyten: 
65. 000 per mm 3, bloeduitstrijk: ba. : 1 ,  seg. : 5 7 ,  ly. : 39 
(anisocytose, polychromasie, enkele ovale macrocyten).  Os 
motische resistentie: 0,46 -0,20pct NaCl. Beenmerguitstrijk: 
celrijk, zeer sterk megaloblastair beeld , geen sideroblasten 
aanwezig (Dr J .  Abels). Leverfunctieproeven: normaal. Di
recte Coombstest erytrocyten: negatief. Serum ijzer: 1 4 7µ g/ 
1 00ml, . onverzadigde ijzerbindingscapaciteit: l 0Oµg/ l O0ml. 
Electroforetisch eiwitspectrum : totaal eiwit: 8,05g/ 1 00ml, 
albumine:  _5 6 , 8pct, alfa · 1  globuline: 4, 3pct, alfa 2 globuline: 
6 , 5pct, beta globuline: 1 1 , 4pct, gamma globuline: 2 1 , 5pct. 
Gefractiorreerd maagonderzoek � vrij zuur aanwezig. Urin�: 
geen bijzonderheden. Vitamine A belastingscurve: 9 0-220-
9 1 5 - 2 05 I. E .  vitamine A / l 0Oml. RBntgenologisch maagonder
zoek kon niet worden verricht. Vitamine· B 1 2  spie.gels { Lac
tobacillus leichmanii) en serum ijzer gehalte tijdens de be-
handeling: TABEL b 

Register 

Opname 
PGA en vit. 812 arme voeding 

26-9-' 60 
30-9-' 60 

Datum 
bloedafname 

11-10-· 60 
Behandeling met lµg vit. Bl2/ 
dag: 19-10-' 60 - 28-10-' 

60 24_10_, 60 
Behandeling met 500µg 
PGA/dag: 29-10-'60 - 8 -1 1 - ' 60 

Behandeling met 30µg vit. Bl2/ 
dag: 18-11-'60 - 28-11-'60 

29-10-' 60 
3-11 -' 60 
9-ll -' 60 

23-11 -' 60 
29-11-' 60 

Serum vit. Bl2 Serum iJzer 
µµg/ml µg/l00ml 

82 

450 230 

225 160 
535 176 
225 47 

1200 1Ci5 
1100 189 
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De diagnose werd gesteld op een recidief van megaloblastaire 
anemie bij een erileptische patiente tijdens het gebruik van 
an ticonvulsi va. 

Behandeling: 

Patiente kreeg bij opname de gewone ziekenhuis voeding 
met voortzetting van de fenobarbital zoals thuis werd gege
ven. De fensuximide tabletten werden niet meer gegeven. 
Op drie, vier en acht October kreeg ze een transfusie van 
één kolf "packed cells" wegens het dalen van het hemoglo
bine gehalte. Patiente kreeg echter toenemende last van 
frequente toevallen, zodat op negen October de fensuximide, 
die bij opname was gestaakt, in een dosering van driemaal 
daags 100mg, weer werd ingezet. Op 30 September werd be
gonnen met een dieet arm aan foliumzuur en vitamine B 12.  

Hb r-------------------------��=-:, �ry, 
1 2  Pot. B H . ? 29 j. Hb 4 

___ -,c __ ,,, 

6 

160 Rct. 

120 

BO 

40 

BI. tronsf. 

!! ! 

1 1 il 111 11 1111 11 1 1 1 1 

Ziekenhuis 
votdlng 

P.G.A. en vit. 812 arme voeding ZillkenhuI1 voeding 

3d.d. 130mg. fenobarbital 
1 d.d. 170mg. fenobarbltal 
4000 mg. kalium bromide 

, d.d. 130 mg. f1nobarbl tal 
4ml. 100 mg. fensuximid• 

---1':12!22ZZZCIZZ22z:122121 
1,..e soo,..g 

vit. 812 P.GA. p.ad.d. 

Figuur 3 .  

30J,lg 
vit. 812 i.m.d.d. 

Ery, 
2 
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D esondanks werd op dertien October een duidelijke reticu 
locyt�n stijging tot 12 , 4pct gevonden, die langzamerhand 
weer tot de norm daalde. Op de negentiende October kreeg 
pa tien te dagelijks l µg vitamine Bl 2 subcutaan gedurende 
tien dagen. Pas op 500µg foliumzuur daags per os trad een 
verlate doch duidelijke reactie van de reticulocyten op tot 
l 6,4pct maximaal. E en daarop volgende behandeling met 
3 0µg vitamine B12 subcutaan gedurende twaalf dagen gaf 
eveneens een reactie van de reticulocyten tot 1 0pct op. Bij 
ontslag was het hemoglobine gehalte en de erytrocyten nor -, 
maal geworden namelijk : 10, 3g/100ml en 3 .100. 000 per mm3 • 

Bespreking: 

Bij deze patient waarbij in 1957 de anticonvulsieve medi 
catie niet werd gewijzigd , werd op een normaal dieet een 
stijging van de reticulocyten waargenomen. De toediening 
van tweemaal l 000µg vitamine B12 had ook geen effect. 
E en grote dosis foliumzuur gaf echter verbetering. Het is 
moeilijk verantwoorde conclusies te trekken uit deze gege
vens verkregen bij deze opneming. 

Bij de tweede opname zagen we driemaal een reticulocyten 
crise.  De eerste trad op veertien dagen nadat de gedurende 
vier dagen gebruikte normale ziekenhuisvoeding was gestaakt. 
Het lijkt dus niet aannemelijk , dat we deze stijging kunnen 
toeschrijven alleen aan de voeding. Het lijkt waarschijnlijk , 
dat het tijdelijk onderbreken van de toediening van fensuxi 
mide hierbij een rol . heeft gespeeld. Helaas is het moeilijk 
tot een definitieve conclusie te komen, omdat er twee poten 
tiele faktoren tegelijk werden veranderd. E r  moet echter 
wel op gewezen worden, dd de derde reticulocyten crise 
optrad op een dosis van 3 0µg vitamine B12 per dag , nadat 
toediening van l µg vitamine 1...; 1 2  per dag onwerkzaam was 
geble�en. Ook was de vitamine B12 spiegel van het serum 
normaal. Het is dus zeker, dat we hie r  een " mass action" 
zagen. Dit wijst eveneens op de mogelijkheid van een anta
gonisme tussen de antiepileptica en vitamine B12 . De tweede 
reticulocyten crise trad op na toediening van 500µg folium 
zuur. Hoewel deze dosis door ons als "fysiologisch" werd 
bedoeld, is gebleken uit eigen waarnem�ng en uit de litera
tuur, dat deze dosis relatief hoog is.  

Samenvattend menen we te kunnen zeggen, dat bij deze 
patiente bij wie geen gegevens over de voeding te verkrij 
gen was,  tijdens de eerste opname geen overtuigend effect 
van het normaal ziekenhuis dieet werd gezien. Tijdens de 
tweede opname werd een reticulocyten crise waargenomen, 
die mogelijk moet worden toegeschreven aan het tijdelijk 
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staken van de fensuximide. Ook werden aanwijzigingen ver
kregen voor een "mass action" van vitamine B12. De gege 
vens doen een antagonisme ten opzichte van bloedvormende 
vitaminen vermoeden. 

Patiente 6, D .  v. d. M. , � .  oud 41 jaar, status no . : 15329. 

Patiente, die op 14-12-1960 op de Interne afdeling werd 
opgenomen wegens een macrocytaire anemie, kwam van de 
afdeling Gynaecologie over, waar ze was behandeld voor 
een spontane abortus. 
Sinds 1951 stond ze onder controle van de Neurologische 
afdeling in verband met de veelvuldige aanvallen van petit 
mal epilepsie. Hiervoor werd patiente in het begin behan
deld met fenobarbital en fenytoïne. Naderhand, op 14 Sep 
tember 1960 werd deze gewijzigd in driemaal daags 50mg 
fenytóine met · tweemaal daags 10mg dexedrine. 

Sinds Augustus van hetzelfde jaar begon patiente te klagen 
over toenemende moeheid, slechte eetlust, kortademigheid 
bij inspanning en slaapzucht. Tegelijkertijd of korte tijd la
ter zou patiente tevens zwanger geworden zijn. Van de voe
ding was beken<;1 dat ze vanaf haar kinderjaren een slechte 
eetster was en zeer kieskeurig in haar voedselkeuze. 

Haar voedingslijst zag er als volgt uit: 
Ontbijt: drie sneden witbrood met zoet beleg. Een en

kele maal volvette kaas (maximaal 20gram per 
dag). 
thee met suiker. 

10 uur: koffie met suiker, geen melk erbij , één plakje 
koek. 

Middagmaal: als ontbijt. 
Avondmaal: tweemaal per week soep 

twee à drie aardappels 
een portie groenten (ongeveer 350gram) 
vijfmaal per week 50gram vlees 
eenmaal per week 30gram vis 
pap 

De berekende hoeveelheid PGA in haar voeding bedraagt on
geveer: 2 2 0µg per dag en die voor vitamine B 1 2  ongeveer: 
4 ,5µg per dag. Bij een bezoek aan huis werden deze gege
vens gecontroleerd. Hierbij bleek, dat de opgaven van pa
tient geflatteerd waren, zodat een exakte beoordeling van 
de opname van nutrienten niet goed mogelijk is. 

Lichamelijk onderzoek: magere anemische vrouw met nog 
geringe fluxus, overigens geen afwijkingen. 
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Laboratorium gegevens: 

Bezinkings snelheid : 9-14mm, hemoglobine: 7, 7 g/ 1 00ml, 
erytrocyten: 1 900. 000 per mm 3 , microhematocriet: 22pct, 
MCV: 1 1 5cµ, reticulocyten: 3,4pct, leukocyten: 2. 800 per 
mm:J , trombocyten: 270. 000 per mm 3 , bloeduitstrijk: eo. : 
4 ,  st. : 48 ,  ly. : 42, mo. : 6 (ovale macrocyten, anisocytose, 
polychromasie,  enkele normoblasten). 

Osmotische resistentie: 0,46-0, 30pct NaCl. Serumijzer: 
1 23µg/ 1 00ml, ijzerbindingscapaciteit: 1 50µg/ 1 00ml. Been
merguitstrijk: celrijk merg met levendige erytropoëse, 
partieel megaloblastairmet enkele reuzen staven (Dr J. Abels) . 
Leverfuncties : niet festoord. E lectroforetisch eiwitspectrum : 
totaal eiwit: 6, 48g 1 00ml, albumine: 66, 7pct, alfa 1 glo 
buline: 4pct, alfa 2 globuline: 7 , 3pct , beta globuline: 7 ,6  
pct , gamma globuline: 1 4 ,4pct. Gefractioneerd maagonder
zoek: vrij zuur aanwezig, maximaal: 62 m .  aeq. HCl. Urine: 
geen bijzonderheden. Feces occult bloed : negatief . Urobilino 
geen uitscheiding in de feces : 615mg over Glrie dagen. D
xylosetest: 5,  7gram . Vitamine A belastingscurve: 1 00-
450-225 -345 I . E .  vitamine A/ 1 00ml serum . P roef van 
Schilling: 52 , 8pct. Vitamine B 1 2  spiegels (Lactobacillus 
leichmanii ) en het serumijzer gehalte tijdens de behandeling: 

TABEL c 

Register 

Opname 
PGA en Vit. B12 arme voeding 

14•12·' 60 
22-12·' 60 

Behandeling met lµg vit. B12/ 
dag 4·12·' 60 - 22·12·' 60 

Behandeling met 500µg PGA/ 
dag 12·1 · ' 6 1  - 18·1 ·' 61 

Datum Serum vit. B12 Serum ijzer 
bloedafname µµg/ml µg/lOOml 

29•12· 60 460 183 

12-1-'  61 480 325 

19·1·'  61 525 156 

De diagnose werd ge-steld op megaloblastaire anemie bij een 
epileptische patiente tijdens het gebruik van anticonvulsiva 
gecompliceerd door een eveneens bestaande zwangerschap. 

Behandeling: 

Bij binnenkomst kreeg patiente de gewone ziekenhuisvoe
ding, terwijl de antiepileptische medicamenten ongewijzigd 
werden gecontinueerd . Vier dagen na binnenkomst trad een 
zogenaamde spontanE; reticulocyten stijging van maximaal 
9 , 8pct op, die ook hier spoedig verdween nadat een df oet 
arm aan foliumzuur en vitamine B 1 2  op 22-1 2 - '  60 werd ge
geven. 
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Op 4 - 1 1 - ' 6 0  kreeg ze dagelijks lµg vitamine B 1 2  subcutaan 
gedurende acht dagen, zonder enige reactie. Deze ontstond 
wel op 5 00µg foliumzuur daags per os in de daarop volgen 
de periode van zeven dagen met een reticulocyten top van 
5, 6pct. De vitamine B l 2  spiegels in het serum voor zo
ver nagegaan vertoonden steeds normale waarden. Bij ont
slag op 21 - 1 - ' 6 1  was het hemoglobine gehalte gestegen tot 
1 0, l g/ l 00ml, het erytrocyten aantal tot 3 . .  2 0 0 . 000 per mm 3 • 

Samenvatting: 

De voeding van patiente vertoonde vooral ook gezien haar 
zwangerschap grove tekorten onder andere aan foliumzuur 
en eiwitten. Dit werd vooral veroorzaakt door onvoldoende 
gebruik van melk, vlees en bruinbrood . Van de groenten 
gebruikte zij voornamelijk wortelen, rode kool, rode bieten 
en bonen. De kooktijden waren bovendien aan de lange kant 
(ongeveer een uur) . De gevonden stijging van de reticulocy
ten tot 9, 8pct, op normale ziekenhuis voeding, met voort
zetting van de antiepileptica, wijst er echter op, dat haar 
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dagelijkse voeding thuis wel degelijk inadequaat genoemd 
mag worden . Aan de andere kant kan het beeiridigen van de 
zwangerschap ook van invloed zijn geweest op het ontstaan 
van bovengenoemde reactie.  Het feit, dat "fysiologische" 
doseringen van l µg vitamine B 1 2  geen, terwijl een dosering 
van 500µg foliumzuur wel reactie heeft opgeleverd ,  kan even 
als bij de voorafgaande gevallen wijzen op een zuivere fo 
liumzuur deficientie . Bij deze vrouw werden ge en aanwij 
zigingen voor een eventut:el antagonisme van de antiepilep
tische medicatie ten opzichte van de bloedvormende vitami 
nen gevonden. 

Patient 7, A . S . D . c1, oud 71 jaar, status no. : 2713 .  

Deze krasse oude man had sedert zeven jaren last van 
aa11vallen van epilepsie waarvoor hij fenobarbital en fenytoïne 
kre eg. In December 1 9 59 werden beide medicamenten ge 
staakt en vervangen door 1 00mg methylfenobarbital. Van 
af Juni 1 960 kreeg patient tevens tweemaa:t daags 0, 2 5mg 
digoxine gecombineerd me c 25mg hydrochloorthiazide en een 
kaliumchloride drank wegens decompensatie cordis . De laat 
ste acht maanden voor opname voelde hij zich moe . Hij 
klaagde veel over pijn in de buik rondom de navel , direct 
na de maaltijden. De eetlust was slecht. Hij ging er bleek 
uitzien. De laatste vijf weken durfde hij vanwege de buik 
klachten zelfs geen vaste voeding meer te gebruiken. Op 
26- 9 - ' 61 wer.d hij in ons ziekenhuis opgenomen voor onder
zoek van de buikklachten. 

Voedingsanamnese: 

De voedingsanamnese werd helaas pas twintig dagen na 
opname bij hem opgenomen. Déze zag e r  als volgt uit: 
Ontbijt: é én sneetje roggebrood en twee sneden bruin

brood met boter en af en toe volvette kaas 
thee met suiker 

10 uur: kop zwarte koffie met suiker 
Middagmaal: drie aardappels met een grote portie groente,  

een bal gehakt (vijfmaal in de week )  
een lepel ve-tte jus 
bordje pap ( driémaal ïn de week) 

Avondmaal: d rie sneden b.ruinbrood met boter en af en toe 
vol vette kaas 
thee met suiker 

2 0  uur: thee met suiker 
De voedingsananmese zoals de dochter van de patient ons op 
gaf was echter kwalitatief veel slechter. De dochter, die 
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als verpleegster op het Academisch Ziekenhuis werkt, maakt 
thuis de warme maaltijden voor patient klaar. Volgens haar 
zag de voedingslijst van patient er als volgt uit: 
Ontbijt: twee à drie sneden bruinbrood of roggebrood 

met zoet beleg (kaas werd nooit gegeten in ver 
band met zijn zoutloos dieet) 

10 uur: kop zwarte koffie met suiker 
Middagmaal: één à twee aardappels met anderhalve lepel 

groente 
een bal gehakt (in het begin éénmaal per week, 
de laatste maanden echter nooit meer) 
een bordje zure pap ( driemaal in de week) 

Avondmaal: drie sneden bruinbrood met boter en zoet be-
leg 

F ruit en melk werden nooit gebruikt. Eie ren: slechts één keer 
per week. 
In verband met de werkzaamheden van de dochter werden de 
groenten bestaande uit: wortelen, bonen, koolrapen, doperwten, 
spinazie en andijvie,  de avond van te voren klaargemaakt. 
' s  Middags voor de maaltijden moest het eten voor de twe e 
d e  maal op het vuur gezet worden om het op te warmen. 
Berekende PGA gehalte van de voeding bedraagt ongeveer 
l 00µg, dat voor vitamine B12 ongeveer 0 , 7 5 - l µg per dag. 
Vijf weken voor opname had patient veel last van mis se -
lijkheid zodat hij zich voornamelijk voedde met één liter 
zure pap per dag, één ei in de week en verder thee met 
suiker. Ook deze voeding is arm aan PGA namelijk 1 2 5 µg 
daags, het vitamine B12 gehalte hiervan bedraagt: 3 µg per 
dag. 
Lichamelijk onderzoek: geen bijzonde rheden. 

Laboratorium gegevens: 

Bezinkingssnelheid: 1 9 - 34mm, hemoglobine : 8 , 7 g/100 
ml, erytrocyten: 1 .  8 5 0 .  000 per mm3 , microhematocriet: 
24 , 5pct, MCV: 130cµ , reticulocyten: 0 , 2pct, leukocyten: 
5. 000 per mm 3, trombocyten: 10.  250  per mm3 , bloeduit
strijk,  eo. : 3 ,  seg. : 67 ,  mo. : 3 ( polychromasie , �� s o 
fiele korreling, ovale macrocyten) . Beenmerguitstrijk: cel 
rijk merg, megaloblastaire erytropoëse met reuzen staaf
kernige leukocyten. Positieve ijzer kleuring (Dr J .  Abel s ) . 
Serumijzer: 166µg/100ml. Onverzadigde ijzerbindingscapa
citeit: 152µg/100ml . Leverfunctieproeven: niet gestoord. 
Gefractioneerd maagonderzoek: geen vrij zuur, ook niet na 
histamine . Feces occult bloed:  eerst positief later negatief 
geworden. U rine: geen bijzonderheden. D -xylosetest:  0, 2 
gram uitscheiding in vijf uurs urine . Vitamine A belastings -
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curve: 165 -935 - 1395 -565 I. E .  vitamine A / l OOml. Proef van 
Schilling (blanco proef) op 5 -9 -6 1 :  9 , 8pct,  met maagsap 
op 1 2 -9 - '61 : 1 5 , 4pct. Röntgenologisch onderzoek van maag, 
duodenum en colon: geen afwijkingen. Jejunumbiopsie: nor 
maal slijmvlies (0.  J .  ten Thije) .  

D e  diagnose megaloblastaire anemie tijdens het gebruik 
van antiepileptica bij een epileptische patient werd hier ech
ter te laat gesteld, zodat aan de voeding onvoldoende en 
pas laat aandacht werd geschonk�n. 

Behande Zing: 

Op de dag van binnenkomst kreeg patient een transfusie 
van twee kolven bloed , verder werd driemaal daags 30mg 
fenobarbital gegeven in p1.aats van 1 00mg methylfenobarbital. 
Vanwege de buikklachten en de positieve benzidine reactie 
kreeg patient een Meulengracht dieet. 
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Zes dagen na de proef van Schilling (blanco proef) ontstond 
een retic:ulocyten crise van 15,4pct. Toediening van 500µg 
foliumzuur per os begonnen op 27 - 9 - 1 60 gedurende tien 
dagen gaf eveneens een reticulocyten reactie tot 5 ,4pct. 

Epicrise: 

_ Doordat de diagnose megaloblastaire anemie tijdens het 
gebruik van antiepileptica eerst laat werd gesteld, wer 
den in de eerste twee weken de reticulocyten niet dagelijks 
geteld, zodat de invloed van het ingestelde Meulengracht 
dieet niet kon worden nagegaan. De voedingsanamnese gaf 
echter wel aanknopingspunten voor tekorten aan foliumzuur. 
Patient heeft verder een histamine refractaire achloorhydrie, 
een sterk gestoorde xylose test en een laag normale uitkomst 
voor de proef van Schilling. De diagnose pernicieuze anemie 
lijkt ons minder waarschijnlijk, doch geringe stoornissen in 
de resorptie kunnen we hier niet uitsluiten . De reticulocy
ten crise in aansluiting op de proef van Schilling kan het 
gevolg zijn van de massale hoeveelheden vitamine B 1 2. De 
mogelijkheid is echter niet uit te sluiten, dat deze berust 
op de verandering van het antiepilepticum, die had plaats 
gevonden. De goede reactie op de zogenaamde fysiologische 
dosis van 500µg foliumzuur maakt het bestaan van gebrek aan 
foliumzuur waarschijnlijk, zoals dat ook reeds in de voe 
dingsanamnese tot uiting werd gebracht. 

Patient 8, A . G . S. � .  oud 36 jaar status no . :  23551 . 

Vanaf haar tiende jaar was patiente op de Neurologische 
kliniek van het Algemeen Provinciaal-, Stad - en Academisch 
Ziekenhuis te Groningen onder behandeling ten gevolge van 
arterio -veneuze vaatafwijkingen in cerebro met beiderzij ds 
papilatrofie. 
In haar familie komen vele leden met degeneratieve af
wijkingen voor, waarvan de meeste op jeugdige leeftijd stier 
ven·. 
In 1943 werd er bij haar door de neurochirurg (Dr Verbeek) 
een decompressie operatie verricht, vanwege verdringings
verschijnselen van de derde ventrikel. Er werd beiderzijds 
temporaal een angioma racemosum gevonden, die niet vol 
ledig te verwijderen was. 
In de laatste tien jaren ontwikkelden zich bij patiente epi
leptische insulten, die met tweemaal daags een poeder met 
100mg fenobarbital en 40mg fenytoïne werden behandeld. 

Sinds twee weken was ze ziek geworden met braken, on
rust, koorts en perioden waarin ze gedesorienteerd was. 

Op 31-10-' 61 vol gde opname op de Neurologische kliniek . 



- 5 6 -

E e n  oorzaak voor de kbC'htcn we rc1 e r  toen niet gevonden .  
Wel  werd er  macrocytaire anemie en sterke urobilinurie ge 
vonden. Op 4 - 1 1 - ' 6 1  werd ze naar de Inte rne afdeling oye r 
geplaatst voor behandeling van d e  anemie . 

Voedi11.[{smza m nes e: 

Fatiente at weini g Ylee.s en groenten,  omdat zij er  niet 
veel zin in had . Door het vele braken werd de voeding, 
die kwalitatief toch al inade4uaat was nog slechter .  

Voedingslijst: 

Ortbijt: één sneetje witbrood met boter en jam 
thee met suiker 
s inaasappelsap 

1 0  uur: koffie met suike r  en melk 
twee be schuitjes  

Mirldagmaal: ongeveer 30gram vlees 
een groentelepel groente 
drie aardappels 
1 Oügram fruit 

1 6  uur: thee met suiker 
twee beschuitjes  

Avondmaal: als ontbijt 
2 2  uur: een beke r melk met een theelepel honing 
De berekende waarde voor het PGA gehalte bedraagt: 1 30µg 
per dag en voor het vitamine B 1 2  3µg pe r dag. 
Lichamelijk onderzoek: bleke vrouw met lichte hypertrofie 
van het gingiva slijmvlie s ,  s trabismus divergens e n  een 
rlefect van het linker os temporale als gevolg van de vroe 
gere trepanatie . 

L abo ratorium gegevens:  

Bezinkingssnelheid� 39 - 60mm, hemoglobine gehalte : 7 g/ 
1 00ml , erytrocyten: 1 .  800 .  000 per mm3 , mirohematocriet: 
1 9pct, M CV: 1 05cµ, retiçulocyten: 3 , Gpct ,  leukocyten: 
2000 pe r mm 3 ,  trombocyten: 30 .  000 per mm3 , bloeduitstrijk :  
st. : 1 ,  seg. : 7 1 ,  ly. : 2 6 ,  mo . : 2 ( enkele oNale macrocyten,  
anisocytose ,  poikylocytose) . Beenme·rguitstrijk :  celrijk merg 
met  levendige erytropoës e ,  veel reuzen staven, partieel m e 
galoblastair.  (Dr J .  A bels) . Directe Coombtest erytrocyten 
negatief. Serum ijzer:  8 3µg/ 1 o·oml ,  onverzadigde ijzerbin 
dingscapaciteit: l OOµgf l OOml , osmotische resistentie : 0 ,4 6 -
0 , 30pct NaCl . Alkalisch fosfatase :  9 , 7E . ,  thymol troebelings 
test :  2 ,  OE , bilirubine indirect: 1 ,  1 8mg/ 1 00ml , bilirubine di -
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reet: 0, 98mg/100ml, cholesterol: 2 ,  6 pro mille, BSP: 3pct 
SGOT : 24E. , SGFT: 12E. 
Electroforetisch eiwitspectrum: totaal eiwit: 6 , 9g/100ml, al
bumine: 47 , l pct, alfa 1 globuline: 5, 6pct, alfa 2 globuline: 
5, 6pc:t, beta globuline: 8, l pct , gamma globuline: 13, 6pct. 
Urine: albumen: spoortje, reductie: negatief, urobiline: sterk 
positief, bilirubine: negatief, sediment: geen bij zonderheden. 
Feces occult bloed: negatief. Gefractionneerd maagonder 
zoek: geen vrij zuur, ook niet na histamine. D-xylosetest: 
3, l gram na 5 uren. Vitamine A belastingscurve: 16 5-935-
1395-565 I. E.  vitamine A/ 100ml serum. 
Röntgenologisch onderzoek van maag en dunne darm: geen 
afwijkingen. 

De diagnose werd gesteld op megaloblastaire anemie bij 
een epileptische patiente tijdens het gebruik van anticonvul
siva. 

Pat. A.G.S. � 36 Jo 
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Figuur 6 .  
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Behandeling: 

Patiente kreeg bij opname op de Neurologische kliniek 
de gewone ziekenhuiskost, die ook op de Interne afdeling 
in het begin werd gegeven. Bij binnenkomst op 4 -11- ' 61 
was het reticulocyten aantal reeds verhoogd en steeg nog 
tot maximaal 21, 2pct. Nadat op 10 -11 - ' 61 een dieet arm 
aan foliumzuur - en vitamine B12 werd gegeven daalden de 
reticulocyten vrij snel tot lagere waarden. Op 24 -11- ' 61 
kreeg ze l µg vitamine B12 subcutaan dagelijks . E en dag 
later werd ze echter plotseling veel slechter met pijn op 
de borst en temperatuursverhogingen. Patiente geraakte in 
shock en succombeerde korte tijd later. De obductie gaf 
geen aanwijzingen over de oorzaak van haar overlijden . 

Epicrise: 

Zowel de voedingsanamnese als de goede reactie op de 
gewone ziekenhuisvoeding, terwijl de antiepileptica ongewij 
zigd waren gecontinueerd geven steun aan de opvatting, dat 
er van tevoren een inadequate voeding moest hebben bestaan, 
die van betekenis was geweest voor het ontstaan van de me -
galoblastafre anemie. Patiente had tevens een complicerende 
histamine refractaire achloorhydrie. Door de voortijdige dood 
konden we evenwel geen andere gegevens betreffende patiente 
meer verkrijgen. De licht gestoorde leverfuncties met name 
het matig verhoogde directe en indirecte bilirubine gehalte in 
het bloed zagen we reeds eerder optreden bij patient 1, bij 
wie de m?gelijkheid van een beschadiging van de lever ten 
gevolge van het gebruik van antiepileptica, werd overwogen. 

Patient 9 ,  J. D. , er, oud 20 jaar, status no . : 218060. 

Vanaf zijn negende jaar heeft patient last van toevallen 
waarvoor hij behandeld werd met driemaal daags 15mg 
fenobarbital. In Febr.uari 19 6 1  werd deze therapie vervan 
gen doór driemaal daags 5 0mg fenobarbital en driemaal 
daags 50mg coffeïne. Met deze medicatie had patient nog 
slechts éénmaal per maand een toeval.. Sinds April 19 61 be
gon patient te klagen over p_ijn in de buik t�r hoogte van de 
navelstreek met misselijkheid en braken direct na de maal 
tijden. Verdere klachten waren sufheid en moeheid. Zes 
maanden later was de eetlust slecht geworden. Patient stak 
toen vaak zijn vinger in de keel om het braken te bevorde
ren en hiermede verlichting te verkrijgen van de buikklach 
ten. 
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Voedingsanamnese: 

E venals bij patient 5,  verschilde de voedingsanamnese van 
de patient zelf met de hetero -anamnese van die van de moe
der, die de maaltijden voor hem thuis klaarmaakt, vrij sterk . 
Eigen voedingsanamnese: 
Ontbijt: twee sneden witbrood met boter en jam of 

kaas 

koffie pauze: 

1 2  uur: 
's  middags: 

een beschuit 
thee met suiker 
kop koffie met suiker en koffiemelk 
een beschuitje 
twee sneden witbrood met boter en kaas 
twee kopjes koffie met suiker en koffiemelk 
een peer 

's middags: twee kopjes thee en twee beschuitjes 
warme maaltijd : viermaal per week groenten en aardappelen 

's avonds: 

driemaal per week stamppot met vet 
eenmaal per week een kleine portie vlees 
eenmaal per week een stukje worst 
eenmaal per week een schelvis 
drie kopjes thee of koffie met suiker en 
melk 
drie beschuitjes of een snede koek 

Op Zaterdag en Zondag gebruikte hij soms ham op de boter
ham in plaats van kaas en verder twee eieren . Per week 
soms drie sinaasappelen en een enkele maal druiven. E en
maal per maand een banaan. De berekende hoeveelheden P GA 
van deze voeding bedraagt: 384µg, en die voor vitamine B 1 2 :  
2 ,62µg per dag. Uiteraard zijn d e  verliezen ten gevolge van 
de bereiding niet in rekening gebracht. 
Zijn voedingslijst zag er volgens zijn moeder echter als volgt 
uit: 
Ontbijt: 

1 0  uur· 

Middagmaal: 

1 6  uur: 

Avondmaal: 

twee sneden witbrond met boter en jam of 
kaas 
thee met suiker 
koffie met koffiemelk en suiker 
een paar beschuitjes 
een enkele maal soep vooraf 
driemaal per week stamppot (drie grote le
pels) of drie tot vier aardappels met vette 
jus en een lepel groenten 
een bordje karnemelksepap of vla 
thee met suiker 
een beschuitje 
warme maaltijd (hoeveelheden stamppot, 
groenten en aardappelen komen overeen met 
die van het middagmaal) 
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20 uur: koffie met koffiemelk en suiker 
koekjes 

E r  werden dus twee warme maaltijden per dag door patient 
gebruikt waarbij het middagmaal uit een opgewarmde maal
tijd van de vorige dag bestond, die de patient veel lekkerder 
vond dan de broodmaaltijd . De aardappelen en de groenten 
bleken ruim een uur lang gekookt te worden met exces sieve 
hoeveelheden water. Verder werd meestal ingemaakte groen 
ten uit eigen bodem gebruikt in plaats van verse groenten . 
Ui t de bovengenoemde voedingsli) st blijkt dat patient geen 
fruit en geen vlees at. De berekende hoevee1heid PGA in 
zijn voeding bedraagt 230µg, die van vitamine B12 2,5µg per 
dag. E r  is echter geen rekening gehouden met de verliezen 
door de bereiding. 

Lichamelijk onderzoek: 

Bleke magere jongen met een lichte nystagmus en dys -
arthis che spreekwijze. De lever was even palpabel . Ove
rigens geen bijzonderheden . 

Laboratorium gegevens: 

Bezinkings snelheid: 18 -32mm, hemoglobine gehalte: 6,8g/ 
100ml, erytrocyten: 1.  600 . 000 per mm 3 , diameter 7, 6µ, 
microhematocriet: 21, 5pct, MCV: 134cµ, reticulocyten: 1, 2 
pct, leukocyten: 5500 per mm3, trombocyten: 100. 000 per mm3, 
bloeduitstrijk : ba. : 1, eo. : 5, seg. : 61, mo. : 1 (ovale ma
crocyten, anisocytose, poly�hromasie) . Osmotische resisten
tie: 0, 46 -0,30pct NaCl . Directe Coombstest erytrocytPn: ne
gatief. Serum ijzer: 241µg/100ml. Beenmerguitstrijk : megalo 
blastaire erytropoëse. (Dr J .  Abels) .  Alkalische fosfatase: 
13,2E . ,  thymol troebelingstest: 2, 5E, bilirubine totaal: 2mg/ 
100ml, bilirubine indirect: l , Jmg/ l O0ml, cholesterol: 1, 73 
pro mille, esters : 1, 20 pro mille, B. S. P. < 3pct. 
Electroforetisch ei-witspectrum : totaal eiwit:  5, 2g/100ml, al 
bumine: 6 6, l pct, alfa 1 globuline: 2,8pct, alfa 2 globuline: 
4,6pct, beta globuline: 8,5pct, gamma globuline: 18pct.  
Gefractio•1eerd maagonderzoek :  vrij zuur aanwezig. Urine: 
albumine: negatief, urobiline: sterk positief, bilirubine: nega 
tief, sediment: geen bijzonderheden. Feces occult bloed : ne
gatief. Urobilinogeen uitscheiding: 350mg over drie dagen. 
D-xylosetest: 5gram, vitamine A belastings curve: 40-940-
310-205 I . E .  vitamine A / l 00ml serum . 
Röntgenologisch onderzoek van galblaas, maag en dunne darm : 
geen bijzonderheden. 

De diagnose werd gesteld op megaloblastaire anemie bij 
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een epileptische patient tijdens het gebruik van an±iconvulsi 
va. 

Behandeling: 

Op de dag van opname kreeg patient een dieet waarvan de 
samenstel ling gelijk zou zijn aan hetgeen hij thuis gebruikte . 
Verder werden de anticonvulsiva ongewijdigd gecontinueerd. 
Op grond van de reticulocyten stijging, die op de zesde dag 
10, 2pct bedroeg, kregen we het vermoeden, dat de berei
dingswijze thuis sterk moest verschillen van die in het zie -
kenhuis. Thuis werd zoals vermeld op een ouderwetse ma
nier gekookt, waarbij de aardappelen en de groenten met 
excessieve hoeveelheden water werden verwarmd, waarna 
het kookwater werd afgegoten. Hier kwam nog bij , dat er 
vooral weckgroenten werden gebruikt inplaats van verse 
groenten. Eerst nadat de patient een dieet arm aan folium
zuur en vitamine B12 (zie voorbeeld hieronder) op 14 - 1 .:. 1 6 2  
kreeg, daalde het aantal reticulocyten tot normale waarden, 
waarna op 18 -1- ' 6 2  met de toediening van lµg vitamine B l 2  
subcutaan kon worden begonnen. Op dit regime werd gedu 
rende dertien dagen geen enkele reactie gezien. 
Voorbeeld van een dieet arm aan vitamine B12 en foliumzuur: 
Ontbijt: 90gram witbrood 

15gram margarine 
l ügram jam 

·9 uur: 
10 uur: 

1 0gram muisjes 
1 0gram bruine suiker 
2 kopjes thee met suiker 
limonade siroop met water 
zwarte koffie met suiker en water 
25mg slagroom 
5gram beschuit 

Middagmaal: l00gram groente 
margarine 
30gram rijst 
400ml water 
100ml slagroom 
bruine suiker 
250ml zure pap 
50ml room 
200ml water 

15 uur: 

17 uur: 

15gram bindmiddel 
2 kopjes thee met suiker 
een glas ranja 
90gram witbrood 
1 5gram margarine 
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l ügram jam 
1 0gram gekleurde muisjes 
1 0gram bruine suiker 
2 kopjes thee met suike� 
2 kopjes thee met suiker 
een glas ranja 

Fenobarb1tal + Coff••n• l J d d 50 mg ) Fanobarmtal • Cclhune lldd SOmgl 
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Figuur 7 .  

O p  26-1 -' 62 en op 2 7 -1 - '  62 kree� patient dagelijks een trans
fusie van één kolf " packed cells' in verband met een daling 
van het hemoglobine gehalte. Van 31- 1-'62 af werd begonnen 
met 1 00µg foliumzuur subcutaa11 naast de toediening van l µg 
vitamine B 12 ,  die in tegenstelling tot de vorige patienten 
hier de gehele behandelingsperiode rloor werd gecontinueerd. 
Vijf dagen na het begin van de toediening van de foliumzuur 
trad een stijging van de reticulocyten op, die na veertien 
dagen maximaal 17pct bedroeg en gedurende lange tijd ver
hoogd bleeï. Verdubbeling van de foliumzuur dosering tot 
2 0 0µg daags op 26-2 - ' 62 ,  gaf geen hernieuwde stijging van 
de reticulocyten. Wel zette de verbetering van het hemo
globine gehalte en het erytrocyten aantal, die reeds tijdens 
de dosering met l 0Oµg foliumzuur opgang was, door. Staken 
van de toediening van fenobarbital op 13 - 3 - ' 62 gedurende 
zes dagen gaf géén stijging van de reticulocyten. Wegens 
het optreden van aanvallen van epilepsie, was het niet ver-
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antwoord de patient langer het anticonvulsivum te onthouden. 
Hierna kreeg patient vitamine C parenteraal in een dosering 
van 50mg daags te beginnen op 23-3- 1 62,  Hierop werd ge 
durende de eerste tien achtereen volgende dagen evenmin 
reactie gezien. Wel werd langzamerhand een ijzer tekort 
manifest. Dit uitte zich in de lage MCV: 75cµ . Op 2-4- 1 6 2  
kreeg hij dagelijks 100mg ferri-sorbitol-citroenzuur-complex 
(Jectofer ®) diep intra-musculair gedurende tien dagen naast 
de overige therapie met vitamine B12, 200µg foliumzuur en 
vitamine C.  Zoals te verwachten was kreeg patient op de 
ijzer behandeling een duidelijke reticulocyten reactie van 
maximaal 7pct. Het hemoglobine gehalte bedroeg toen: 1 lg/ 
100ml, het aantal erytrocyten: 3. 500. 000 per mm3 , en de 
microhematocriet: 33pct .  Op 12-4- 1 62 kreeg patient weer 
de gewone ziekenhuiskost op 21-4 - 1 6 2  verliet hij het zieken
huis. 

Epicrise: 

De antiepileptische behandeling bestond bij deze patient 
alleen uit fenobarbital in een dosering van driemaal daags 
50mg. Het zeldzaam voorkomen van megaloblastaire anemie 
tezamen me t fenobarbital alleen als het antiepileptische ge 
neesmiddel, doet vermoeden, dat andere faktoren meer nog 
dan het gebruik van fenobarbital de oorzaak moeten zijn voor 
het ontstaan van de anemie. De voeding bij deze jongen blijkt 
kwalitatief onvolwaardig te zijn, door de slechte voedselkeu 
ze, doch bovenal door de foutieve bereidingswijze van de 
maaltijden. Immers ondanks het feit, dat de voeding in het 
ziekenhuis gelijk zou zijn aan hetgeen hij thuis gebruikte, 
ontstond er aan het begin van de opname een stijging van de 
reticulocyten, als bewijs voor de verschillende wijze van be 
reiding door het ziekenhuis perso:ieel en die door de moeder 
van patient. Evenals bij de vijf vorige patienten moeten we 
op grond van het uitblijven van een reticulocyten crisis op 
l µg vitamine B12 parenteraal, het bestaan van een gebrek 
aan vitamine B l 2  bij hem minder waarschijnlijk achten. 
Steunend op onze ervaringen bij een patiente met megalo
blastaire anemie in het puerperium berustend op gebrek aan 
foliumzuur door een slechte voeding, die gunstig reageerde 
op l 00µg-200µg foliumzuur daags, kreeg deze patient ook 
genoemde zeer kleine doseringen toegediend. Indien op de 
ze doseringen onder voortzetting van de toediening van feno 
barbital onder gecontroleerde voeding toch een reticulocyten 
crise optrad, zou ons i.nsziens het bestaan van antagonis -
me tussen foliumzuur en fenobarbital wel zeer onwaarschijn 
lijk zijn . De stijging van de reticulocyten op l 00µg folium-
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zuur zonder een duidelijke verbetering van het hemo
globine gehalte en het aantal erytrocyten doet vermoeden, 
dat er hier slechts een incomplete reactie heeft plaats ge
vonden. Men zou in dit geval dus kunnen spreken van een 
" partial response" , in tegenstelling tot de reactie op 200µg 
foliumzuur.  
E en poging om de invloed van de fenobarbital op de bloed 
aanmaak na te gaan mislukte tendele, door het optreden van 
ernstige insulten toen de fenobarbital gestaakt werd . Het ge
ven van de fenobarbital moest dan" ook reeds na zes dagen 
hervat worden. Gedurende deze periode werd geen stijging 
van de reticulocyten gezien. Vitamine C, door s ommige 
auteurs als hemopoëtisch werkzaam beschouwd bij deze vorm 
van anemie, bleek bij onze patient geen effect op de bloed 
aanmaak te geven. 
Samenvattend kunnen we aannemen, dat er hier geen gebrek 
bestond aan vitamine B l 2 ,  doch wel een tekort aan f olium
zuur, dat zeer waarschijnlijk te wijten is  aan een deficient 
dieet. A rgumenten voor het bestaan van antagonisme hebben 
we bij deze patient niet kunnen vinden. 

P atient 10,  T. J. , i ,  oud 35 jaar, s tatus no . : 24894 . 

Vanaf haar vijftiende jaar wordt deze oligofrene epilepti 
sche patiente op de P sychiatrische Inrichting " Groot Brons 
wijk" te Wagenborgen verpleegd. Op 1 9-1-'62 moest ze in 
verband met ernstige anemie, leukopenie en subfebriele tem 
peratm, · in de Interne kliniek van het Academisch Zieken 
huis op5 ...:nomen worden. E en anamnese kon wegens haar sterk 
verminderde geestelijke vermogens niet wordP.n opgenomen. 
Voor haar epilepsie k rijgt ze driemaal daags 1 00mg feno
barbital, driemaal daags 7 5mg fenytoïne en driemaal daags 
1 2 5mg primidon. 

Bij het licha.µielijk onderzoek werd behalve duidelijke ane
mie geringe hypertrofie van de gingiva gevonden. De lever 
en de milt waren niet palpabel. 

Laboratorium gegevens: 

Bezinkingssnelheid: 1 20-164mm, hemoglobine gehalte 4, 7 
g/ l 00ml, erytrocyten 1. 300. 000 per mm3 , microhemato 
criet: 1 4pct, MCV: 1 07 cµ, reticulocyten: 2pct, leukocy
ten: 3. 600 per mm3 , trombocyten: 1 5 .  000 per mm 3 , bloed
uitstrijk: ba. : 1 ,  eo. : 6, seg. : 64, ly. : 2 7, mo. : 2 (aniso
c ytose, poikilocytose, ovale macrocyten).  Beenmerguit
strijk : zeer sterk megaloblastair beeld (Dr J . Abels) .  Le
verfuncties :  niet gestoord. Serum ijzer: 24 l µg/ml. E lec -
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troforetisch eiwitspectrum: totaal ' eiwit: 6 , 96g/ 100ml, albu
mine: 48 .2pct, alfa 1 globuline: 4, 3pct, alfa 2 globuline: 9 , 9pct, 
beta globuline: 1 9, lpct, gamma globuline: 2 1 , 5pct. Urine: 
geen bijzonderheden. Thoraxfoto geen bijzonderheden. 

De diagnose werd gesteld op megaloblastaire anemie tij
dens het gebruik van antiepileptica bij een oligofrene epilep 
tische patiente. 

Behandeling: 

In de eerste drie dagen kreeg patiente de gewone zieken
huisvoeding, terwijl de: antiepileptica ongewijzigd werden ge
continueerd. Vijf dagen na opname werd een stijging van de 
reticulocyten gevonden van maximaal 6 pct. Deze daalde weer 
spoedig tot normale waarden, nadat ook hier een voeding arm 
aan foliumzuur en vitamine B 12 (zie patient 9) was ingesteld 
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Figuur 8 .  

Op de data 24 Januari, 3, 5 ,  28 Februari en 22 April 1 9 62 
werd een transfusie gegeven van één à twee kolven 1 1 packed 
cells" , wegens het herhaaldelijk dalen van het hemoglobine 
gehalte. Vanaf 29 Januari werd begonnen met lug vitamine 
Bl2 parenteraal daags aan de patiente toe te dienen. In de 
twaalf eerst volgende dagen werd er hierop geen reactie van 
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percentage van een te voren ingespoten dosis radioactief 
vitamine B 1 2  uog ir1 het lichaam aanwezig was . Verder werd 
bij deze twee groepen ratten de radioactiviteit van een aan
ia] organen gemeten en vergeleken met een tweede controle 
groep, afgemaakt vijf dagen na de toediening van gemerkt 
vitamine B12 .  Op deze wijze konden we een indruk krijgen 
over een eventueel versneld verbruik in het lichaam als 
geheel en in de afzonderlijke organen. 

Uitvoering: 

De keuze van de dosering van fenytoïne werd bepaald op 
een hoeveelheid waarbij jonge witte mannelijke ratten on 
danks dagelijks voortgezette toediening nog goed in gewicht 
aankomen. Deze lagere dosering was gekozen wegens de mor
taliteit, die we bij de eerste proef in de voorstudie met 
primidon hadden gehad . In een ove reenkomstige voorberei
dende proef kregen acht jonge witte ratten van ongeveer 
80gram gedurende drie weken per maagsonde , fenytoïne toe 
gediend. Gedurende de  proef kregen de ratten rattenkorrels 
(N . V. Geldersch -Overijselsche Graanhandel, Doesburg) en 
water in onbeperkte hoeveelheden. Gedurende de proef tra
rlen geen verlammingen bij de dieren op, terwijl het gewicht 
van alle ratten in meer of mindere mate was gestegen. Voor 
de eigenlijke proef hadden we de keuze bepaald op 10mg 
per dag, omdat op deze dosis de rat aan het eind van de 
voorproef nog voldoende bleek te zijn gegroeid. 
Twee groepen van elf jonge witte mannelijke ratten met een 
gewicht .van ongevee r  11 0gram werden tegen over elkaar 
geplaatst voor een "pair feeding" onderzoek. De voeding 
bestond uit voer zonder vitamine B12 voor ratten ( samen
stelling als in proef I) waarin bij de ene helft van de rat
ten tevens 700mg fenytóine per l 000gram voer werd toe 
gevoe gd.  Naast deze twee groepen ratten werd een derde 
groep van tien ratten aan de proef toegevoegd, bedoeld als 
controle voor de beide andere. Aan het begin van de proef 
kregen de drie groepen op drie achtereenvolgende dagen 1ml 
van een oplossing van 0, 002;3microgram vitamine B12 -Co 58 

met een activiteit van 0, 3 3microcurie intraperitoneaal toe 
gediend . Vijf dagen latei: werd de tweede controle groep 
van tien ratten afgemaakt. De gemiddelde waarden van de 
radioactiviteit voor de verschillende organen van deze groep 
dienen voor de beide andere als de �beginwaarde of 100 per
cent waarde , De metingen van de ra.dfoactiviteit ges chiedde 
ook hier met behulp van een " well type" scintillatie teller 
met een kristal met een doorsnede van 3 ,2cm en met een 
" well type" scintillatie teller met een kristal met een door-
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snede van 1,3cm met automatische "sample changer". Op 
de eerste, de 21ste en de 5 6ste dag na toediening van 
radioactief vitamine B12 werd de radioactiviteit van het 
gehele lichaam van de ratten bepaald, door ze in kartonnen 
bekers met een goed sluitende deksel te plaatsen, waarna 
ze op een afstand van 5cm met een "well type" scintillatie 
teller met een kristal, waarvan de diameter 4 ,5cm be

droeg, werden gemeten. 7 0  dagen na het begin van de proéf 
werden ook de eerste beide groepen afgemaakt. E én rat 
van de behandelde groep was vroegtijdig dood gegaan, zo
dat de proef werd beeindigd met tien paar ratten . 

Resultaten: 

De volgende punten hebben we nagegaan: 
1. De wekelijkse toename van het lichaamsgewicht van de 

ratten. 
Overeenkomstig de resultaten bij proef I was ook hier de 
toenam� van het lichaamsgewicht voor beide groepen ge -
ring. Tussen de behandelde en de onbehandelde groep (zie 
figuur 10) bestonden geen duidelijke verschillen. 

GEWICHT VAN DE RATTEN IN PROEF II I IN GRAMMEN! 
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2. De radioactiviteit van het gehele lichaam (zie tabel 8). 



Patient 
no. : 

1 

2 

le keer 
3 

2e keer 

4 

le keer 
5 

2e keer 

6 

7 

s 

� 

10 

Reactie op vitamine B12: 
kleine dosis grote dosis 

niet gegeven 3 X 15 µfi geen e fect 

niet gegeven 
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TABEL 4 

Reactie 
kleine dosis 

niet gegeven 

niet 2 x lOOOµg 
mogelijk effect 

gegeven 

niet gegeven 3 X 15µÎ niet gegeven 
geen e fect 

lµg/dafe niet gegeven 500µg/dag 
wel ef eet geen effect 

lµg/dafi geen e fect 
30µg/dag 
wel effect 

sooµg/dag 
wel effect 

niet gegeven 2 x  lOOOµg niet gegeven 
geen effect 

lµg/dag 30µg/dag 500µg/dag 
geen effect wel effect wel effect 

lµg/dafi niet gegeven 500µg/dag 
geen e fect wel effect 

niet gegeven 2 x  1000µ)1. 500µg/dag 
wel effect wel effect 

niet gegeven niet gegeven niet gegeven 

lµg/dafi niet gegeven 100•200µg 
geen e fect wel effect 

lµg/da� geen e fect 
500µg/dag 
geen effect 

100-200µg/dag 
geen effect 

TABEL 5 

Patient 

op PGA: 
grote dosis 

niet gegeven 

niet gegeven 

niet gegeven 

15000µ1¾dag 
geen e leet 

15000µg/dag 
weinig effect 

15000µfe'dag 
wel ef eet 
niet gegeven 

niet gegeven 

niet gegeven 

niet gegeven 

niet gegeven 

5000µg/dag 
geen effect 

LlO . :  V oedingsanamnese Reactie op ziekenhuis 

1 geen gegevens geen gegevens 
geen gege\·ens geen gegevens 

le keer slecht goede reactie 
2e keer slecht goede reactie 

geen gegevens wel reactie 
5 

le keer 

Staken van medicament 

door ziekenhuis voeding 
niet te beoordelen 

door ziekenhuis voeding 
niet te beoordelen 

niet gestaakt 

niet gestaakt 

niet gestaakt 

niet genaakt 

gedeeltelijk gestaakt door 
ziekenhuis voeding niet 
beoordelen 

te 

niet gestaakt 

veranderd , geen gegevens 

niet gestaakt 

feen effect echter te 
orte duur 

duidelijk effect 

voeding 

geen gegevens goede reactie 
2e keer geen gegevens wel reactie (echter medic ijnen 

veranderd) 
6 slecht goede reactie 
7 slecht geen gegevens 
b matig (braken) goede reactie 

slecht ( braken) goede reactie 
10 geen goede reactie 



- 69-

Als we de gegevens verkregen door de voedingsanamnese 
nagaan (zie de tabellen 4 en 5) valt op, dat er bij de vijf pa
tienten bij wie door een auto-anamnes e  eventueel aangevuld 
met een hetero-anamnese  gegevens over de voeding verkregen 
zijn, sprake is van een niet volwaardige voeding. Bij drie pa
tienten was het niet mogelijk anamnestische gegevens te ver 
krij gen door het onvoldoende intellect. Gegevens ontbraken 
ook bij twee andere patienten. Het is gebleken, dat het con 
sumeren van een volwaardige ziekenhuisvoeding bij patienten, 
die te voren een inadequaat dieet gebruiken kan leiden tot 
een stij ging van de reticulocyten. Dit werd waargenomen bij 
vier van de vijf patienten met een redelijk betrouwbare voe 
dingsanamnese. Bij de vijfde van deze groep (no. 7 )  zijn 
geen gegevens beschikbaar over het aantal reticulocyten 
tijdens deze periode . Het is opvallend, dat een stijging van 
de reticulocytim ook werd gevonden bij de drie debiele pa
tient.::?n, waarbij geen voedingsanamnese op te nemen was . 
Dit is een sterke aanwij zing, dat bij deze sociaal z wakke 
individuen de voeding te voren niet optimaal was .  
De gegevens over de betekenis van de voeding bij patienten 
met megaloblastaire anemie tijdens het gebruik van antiepi
leptica samenvattend, kunnen we dus zeggen, dat van twee 
van de tien patienten geen gegevens beschikbaar zijn, maar 
dat van de overige acht waarschijnlijk geen één een volwaar
dig dieet gebruikte . 

Het tweede punt van ons onderzoek betrof de eventuele be -
tekenis van de door deze groep van patienten gebruikte medi
kamenten voor het ontstaan van de megaloblastaire anemie. 
We hebben getracht in de eerste plaats hierover een indruk 
te krijgen door na te gaan in hoeverre toediening van betrek
kelijk kleine doses ,  die we dachten binnen de fysiologische 
grenzen te vallen, effect had op de bloedvorming. Bij de  z e 
ven patienten waarbij e e n  dergelijke waarneming kon worden 
gedaan, zagen we zesmaal een stij ging van het aantal reti
culocyten, één keer na lµg vitamine B l 2 ,  vijfmaal na e en 
kleine dosis (100-500µg) PGA .  E énmaal ( geval 10) was nog 
een dosis van lµg vitamine B12 noch een dosis van 100-2 00µg 
PGA effectief. Vermeldenswaard is,  dat in dit laatste ge 
val evenals in negen andere gevallen wel verbetering optrad 
op een normale ziekenhuisvoeding ondanks toediening van de 
antiepileptica. Het staat dus wel vast, dat relatief kleine do
ses foliumzuur en éénmaal ook cyanocobalamine antianemisch 
kunnen werken bij patienten die antiepileptica gebruiken. 
Deze waarnemingen maken het niet erg aannemelijk,  dat we 
aan antiepileptica een antagonistische werking in de zin van 
een antimetaboliet zoals sulfonamiden ten opzichte van para 
aminobenzoëzuur, metothrexaat ten opzichte van PGA en 



- 70 -

coumarine preparaten ten opzichte van vitamine K kunnen 
toeschrijven. Toch moet er  op gewezen worden, dat bij twee 
patienten waarbij l µg vitamine B12  per dag geen effect had, 
w...:l een stij ging van de reticulocr:en optrad na toediening 
van 30µg van dit dtamine . Deze ' mass action" kan moge 
lijk worden toegeschreven aan een effect op de foliumzuur 
stofwisseling bij patienten met tekort aan foliumzuur, zoals 
waargenomen door Herbert ,  Zalusky en Castle bij dergelij 
ke patienten na toedienjng Yan 5 00µg vitamine B 1 2. De door 
ons gebruikte dosis ligt echter veel lager en gaf bij mega
loblastaire anemie in de graviditeit door deficientie van fo
liumzuur géén effect  (Nieweg 195 3) . Helaas ontbraken 
gegevens over het gehalte aan vitamine B12  aan het begin 
van de opneming. Het is dus niet met zekerheid uit te ma 
ken of hier naast tekort aan foliumzuur een deficientie van 
vitamine B12  bestond , die niet reageerde op een fysiologische 
maar wel op een farmacologische dosis . 

Directe gegevens ove r  de invloed van antiepileptica op de 
behoefte aan foliumzuur en vitamine B12  zijn o.ok te verkrij 
gen door de invloed van het tijdelijk staken van de toedie 
ning van de antiepileptica op de bloedvorming te bestuderen, 
terwijl de toevoer van de vitamine B12  en foliumzuur op een 
constant niveau wordt gehouden. Uiteraard zijn aan een der
gelijke proefneming bezwaren verbonden. We hebben dit twee 
maal gedaan. Bij patient no. : 9 kon dit slechts gedurende 
zes dagen worden volgehouden. We zagen gedurende deze 
korte periode géén verandering van het aantal reticulocyten. 
In geval 10  kon deze proef langer worden voortgezet. Hier 
was de tqediening van l µg vitamine B 1 2  al dan niet gecom
bineerd met 200µg PGA niet  werkzaam, terwijl de anticon
vulsiva werden gegeven .  Staken van fenytoïne en later van 
primidon gaf beide malen een stijging van de reticulocyten 
hoewel de - toevoer van de anti-anemische vitaminen gelijk 
bleef. Deze waarnemingen wij zen er op, dat deze anticon
vulsiva invloed op de behoefte aan foliumzuur of vitamine 
B 1 2  hebben. Het optreden van een reticulocyten crise na 
gebruik van normale ziekenhuiskost bij deze patient (no. : 1 0) 
tijdens het gebruik van fenytoïne , primidon en fenobarbital 
maakt het echter waarschijnlijk, dat de behoefte aan anti
anemische vitaminen slechts in geringe ma.te verhoogd wordt 
door anticonvulsiva. 

Samenvattend menen we te kunnen zeggen, dat mega100J.as 
taire anemie bij patienten die langdurig anticonvulsiva ge 
bruiken voor een belangrijk deél berust op een onvoldoende 
voeding. Bij onze patienten waren drie zwaar debiel en één 
in mindere mate dèbiel , te rwijl er twee alleenstaande 
mannen waren, die hun eigen potje  kookten . Daarnaast 
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zijn e r  toch ook aanwijzingen voor dat bij langdurig ge 
bruik van antiepileptica de behoefte aan vitamine B 1 2  c .q .  
foliumzuur zij het waarschijnlijk slechts in geringe mate 
verhoogd is . 

LiteratuuY: 

Castle W. B. : 

Darby W. J . , 
S. L . J r. , De 
Perez C . : 

Disorders of blood. Sodeman W. A. : Pathology 
3rd edition Saunders Philadelphia, pag. 92 8,  
196 1 .  

Bridgeforeth E .  B. , Le Brocquey J .  , Clark 
Oliveira J . D. , Kevany J . , Me Ganity W. J . , 

Vitamin B 1 2  requirement of adult man. 
Amer.  J. Med .  25 ,  7 2 6 ,  1958 .  

Druskin M.  S . , Wallen M. H . , Bonagura L. : Anticonvulsant 
associated megaloblastic anemia. New Eng
land J. Med . 2 67 ,  48 3,  1962 .  

Flexner J .  M. , Hartman R. C . : Megaloblastic anaemia as 
sociated with anticonvulsant drugs . Amer. 
J. Med . 28 ,  368 ,  196 0 .  

Marshall R .  A. 1 Jandl J .  H . : Response to  physiologic dose 
of folie acid in me galoblastic anaemias . 
Arch. Int. Med. 1 05 ,  3, 1960 .  

Nieweg H .  0. : Vitamine B12  en foliumzuur deficientie . Aca 
demisch proefschrift, Groningen, 1 �5 3 .  

Sheehy T. W . ,  Rubini M. E . ,  Perez -Santiago E . ,  Santini R . J . ,  
Haddock J .  : The effect of "minute" and "titrated" amounts 

of folie acid on the megaloblastic anemia of 
tropical sprue . Blood , 1 8, 6 23, 196 1 .  

Zalusky R. , Herbert V. , Castle W. B. : Cyanocobalamin 
therapy effect in folie acid deficiency. A rch. 
Int . Med. 1 09, 545, 196 2 .  



- 72 -

H O O F D S T U K V 

ONDE RZOEK OVE R DE INVLOED VAN DE ANTIE PILE PTICA 
OP STOFWISSE LING VAN VITAMINE B l 2  BIJ DE RAT 

Bij mic :::-obiologisclw onrlerzoekingen werden geen aanw1J
zingen 6evonden voor het bestaan van antagonisme tussen 
foliumzuur c . q. vitamine B l 2  en anticonvuls1va. Daarom leek 
het ons gewenst een onde1 zoek in te stellen naar de invloed 
van deze geneesmiddelen op de stofwisseling van vitamin 
Bl2 bij de rat, die als organisme meer overeenkomst met 
de mens toont. Als anticonvulsiva hebben we é érunaal pri
midon en tweemaal fenytoine gekozen, omdat in de meeste 
gevallen in de literatuur één van deze medicamenten werd 
toegepast. 

Proef I. 

Doelstelling. 

Hierbij werd bestudeerd welke invloed gebruik van pri
midon gedurende vier weken heeft op de verdeling van 
radioactiviteit bij ratten, waaraan te voren een kleine dosis 
gemerkt vitamine B l 2  was toegediend . 

Uitvoering. 

Bij deze proef werd primidon gebruikt in een dosering 
waarop jonge witte ratten bij voortgezette dagelijkse toe
diening tentninste één maand in .leven blijven. In een voor
bereidende proefopstelling hebben we acht ratten van onge
veer 2 00gram, per maagsonde een hoeveelheid primidon 
dagelijks onder ether narcose toegediend.  Gedurende de 
proefperiode kregen de ratten de gewone rattenvoeding (Rat
tenkorrels van de N . V. Geldersch -Overijselsche Graanhan
del, Doesburg) en water ad libitum. 

De metinfen van de radioactivit�it · werd_ verricht met een 
"well type' scintillatieteiler met een kristal met een dia
meter van 3 , 2cm en met een "well type" scintillatieteller 
waarvan het k ristal een doursnede heeft van 1, 3cm met 
automatische "sample changer'' 

Uit een voorstudie was ons gebleken, dat ratten op do
seringen van 2 5 ,  50' en 75mg primidon per dag gedurende 
38 dagen in leven bleven. De verlammingen, die op de hoge-
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re doses vanaf de derde dag optraden, kwamen bij de rat
te11 op de lagere doseringen niet voor. Het gewicht van de 
ratten op 25 en 50mg bleek aan het eind van de proef 
nauwelijks te zijn veranderd, terwijl op 75mg een lager 
gewicht dan aan het begin genoteerd werd. 
Op grond van deze preliminaire gegevens kozen we voor 
het eigenlijk onderzoek de grootste nog bruikbare dosis na
melijk 75mg per dag. Twee groepen van acht jonge witte 
mannelijke ratten met een gewicht van ongeveer l O0gram 
werden tegen over elkaar geplaatst voor een "pair feeding" 
methode. Hiermede werd eventuele verschillen in de ge 
bruikte hoeveelheid voedsel per paar zoveel mogelijk geëli 
mineerd. De voeding bestond uit een vitamine B 12 vrije 
voeding voor ratten met de volgende samenstelling: 

Saccharum album : 2600 
V iramine vrije caseine: 800 
Oleum sesami 400 
Agar agar 40 

Per kilogram van dit mengsel werd nog toegevoegd: 

100 ml in water oplosbare vitaminen (samenstelling: Aneurini HCl 
Acid. nicotinic. 
Pyridoxini HCl 
Calcii pantothenas 
Inositol : 
Menadion Natr. bisulfis: 
Ri5ofla vinum 
A lcohol 90"/o 
Aqua dest. ad 

10 ml in olie oplosbare vitaminen (samenstelling: Tocopheroli acetas 
V ltamine A 
V itamine D2 
Oleum arachidis ad 

6, 25 g cholini citras 
15 mg foliumzuur 

500 mg 
1500 mg 

100 mg 
1000 mg 
1000 mg 

200 mg 
200 mg 
100 mg 

1000 mg) 
100 mg 

5000 E 
6000 E 

100 ml) 

Hierbij werd aan beide groepen ratten aan het begin van de 
proef op drie achtereenvolgende dagen dagelijks 1ml Vd?'l 

een oplossing van 0 , 00225microgram vitamine B 12 Co58 

met een activiteit van 0 , 33microcurie toegediend. De ene 
helft (groep II) kreeg bovengenoemd vitamine B 12 arm dieet, 
de andere helft (groep I) kreeg dit zelfde dieet, waaraan 
7 ,5gram primidon was toegevoegd per l 000gram voer. 
Tijdens de proef gingen twee ratten van groep I (behandelde 
groep) dood, zodat er slechts zes paar voor dit paarsge
wijs onderzoek overbleven. Na 34 dagen werden de dieren 
afgemaakt. 
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Resultaten: 

De· volgende punten van het onderzoek waren van belang: 
1. De wekelijkse toename van het lichaamsgewicht van de 

ratten . 

1• paar 
0 14 28 

,-' 
, , 

GEWICHT VAN DE RATTEN IN PROEF I l IN GRAMMEN > 
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Beide groepen kwamen weinig in gewicht aan (zie figuur 9). 
De ratten, die primidon kregen waren verhoudingsgewijs 
minder in gewicht aangekomen. 

2. Het gewicht van de verschillende organen. 
De verkregen waarden voor de orgaangewichten werden in 

tabellen weergegeven in grammen en in procenten ten op
zichte van het eindlichaamsgewicht (zie tabel 6). 

rat no. : 

1 
2 
3 

gemiddeld: 

TABEL 6 

Gewicht van de lever 

in grammen 

groep 1 groep Il 

8 , 619 5 , 789 
7 , 861 5 ,  94-1 
9 , 087 6 ,  20-l 
9 , 575 6, -152 

10 , 572 7 , 582 
9 , 608 5 , 635 

9 , 220 o , :2os 
( p=0 , 0 1) 

in procenten 

groep 1 groep Il 

5 , 90 3 , 58 
5 , 20 3 , 09 
6 , 30 3 , 23 
5 , 23 -l, 13  
6 , 1:2 3 , 89 
7 /j5 3 ,  ïo  

6 . 08 3 , 01 
( p=O , 01)  



rat no, : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

gemiddeld: 

rat no. :  

1 
2 
3 
4 
5 

gemiddeld: 

rat no. : 

1 
2 
3 
4 
s 
6 

gemiddeld: 

rat no. : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

gemiddeld� 
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Gewicht va11 de nieren 

in grammen in procenten 

groep 1 groep Il groep I groep Il 

1 , 101  1 , 346 
1 , 158 1 , 414 
1 , 246 1 , 420 
1 , 398 1 , 146 
1 , 441 1 , 766 
1 , 423 1 , 377 

1 , 275 1 , 412 
(niet significant) 

0 , 75 0 , 83 
0 , 76 0 , 74 
0 , 8 6 0 , 74 
0 , 90 0 , 64 
0 , 84 0 , 91 
1 , 15 0 , 91 

0 , 88 0 , 80 
(niet significant) 

Gewicht van de hersenen 

in grammen in procenteu 

groep I groep Il groep I groep Il 

1 , 444 1 , 521 0 , 92 0 , 94 
1 , 447 1 , 632 0 , 96 0 , 85 
1 , 438 1 , 616 0 , 99 0 , 84 
1 , 610 1 , 484 1 , 00 0 , 83 
1 , 461  1 , 784 0 , 84 0 , 91 
0 ,  911  1 , 463 0 , 73 0 , 98 

1 , 385 1 , 582 0 , 93 0 , 89 
(p=0 , 02) ( niet significant) 

Gewicht van ae milt 

in grammen in procenten 

groep I groep Il groep I groep Il 

0 , 375 0 , 451 0 , 25 0 ,  28 
0 , 3 24 0 , 331 0 , 22 0 , 17 
0 , 262  0 , 330 0 , 18 0 , 17 

0 , 324 0, 281 0 , 21 0 , 16 
0 , 491 0 . 482 0, 28 0 , 25 
0 , 378 0 , 360 0 , 30 0 , 24 

0 , 359 0 , 360 0-, 35 0 , 27 
(niet significant) ( niet significant) 

Gewicht van het ruggemerg 

in grammen 

groep I groep Il groep I groep Il 

0 , 941 �. 7 96 0 , 62 0 , 49 
0 , 413 0 , 447 0 , 27 o .  23 
0 , 356 0 , 451 0 , 25 0 , 23 
0 , 485 0 , 386  0 , 31 0 , 22 
0 , 356 0 , 436 0 , 21 0 , 22 
0 , 576 0, 354 0 , 47 0 , 24 

u , 521 0 , 478 0 , 35 0 , 27 

(niet significant) (niet significant) 
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Als we de gewichten van de organen van beide groepen 
bekijken valt vooral op, dat de lever bij de die ren van 
groep I zwaarder is dan die bij groep II zowPl absoluut als 
uitgedrukt als percentage van het lichaamsgewicht. Dit ver
schil is volgens de toets van Wilcoxon significant (p = 0 ,  01 ) .  
De overige organen vertonen geen verschillen .  

3 .  De  radioactiviteit van de verschillende organen. 
D e  verkregen radioactiviteit van de verschillende organen 

we rden in tabellen verwerkt en uitgedrukt in " counts per 
minute" per geheel orgaan en per gram orgaan (zie tabel 7 ) .  
Wanneer we de gegevens nader bes chouwen kan men geen 
duidelijke verschillen aantonen in de radioactiviteit van de 
onderzochte organen tussen de beide groepen.  Ook in de 
lever-nier ratio komt geen verschille11. naar voren. Het ge 
vonden verschil per gram leverweefsel moet worden toe -
ges chreven aan de grootte van het orgaan. 

TABEL 7 

Radioactiviteit van de lever ungedrukt in 

cpm pe• gehele orgaan crm per gram orgaan 

rat no. : groep I groep II groep I groep II 

1 23164 26571 2688 4590 
2 22573 19032 2872 3201 
3 1 6440 15950 1809 2571 
4 15363 14267 1604 2211 
5 13572 14352 1283 1892 
6 20926 23961 2177 4252 

gemiddeld: 18673 19022 2072 3086 
(niet significant) ( niet significant) 

Radioactiviteit van de nieren uitgedrukt in 

cpm per gehele orgaan cpm per gram orgaan 

rat no. : groep I groep II groep 1 groep II 

1 2262� 193'5 20549 14395 
2 19730 19531 17186 13813 
3 22110 17938 17746 12632 
4 19145 20266 13694 17684 
5 16872 16991 11708 9621 
6 19770 15950 13893 11583 

gemiddeld: 20042 18342 15796 13288 
(niet significant) (niet significant) 

Radioactiviteit van de hersenen uitgedrukt in 

cpm per gehele orgaan cpm per gram orgaan 

rat no.: groep I groep II groep I groep II 

1 2129 1826 1474 1201 
2 2059 2702 1423 1656 
3 2177 2356 1514 145� 
4 2159 2247 1341 1514 
5 1795 1795 1228 1006 
6 1308 2026 1435 1384 

gemiddeld: 1938 2159 1403 1370 
( niet S1gnificant) (niet significant) 



- 7 7 -

Radioactiviteit van 

rat no, :  

1 z 
3 
4 
5 
6 

gemiddeld: 

de milt uitgedrukt in cpm 

groep 1 

497 
510 
315 
379 
418 
585 

groep II 

594 
358 
428 
263 
424 
56� 

451 438 
( niet significant) 

rat no, : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

gemiddeld 

Conclusie: 

net ruggemerg uitgedrukt in cpm 

groep 1 groep II 

193 263 
476 391 
422 310 
358 385 
304 250 
289 586 

340 366 
(niet significant) 

Lever-nier ratio 

groep I groep II 

1 , 02 
1 , 14 
0 , 74 
0 , 80 
0 , 80 
1 , 05 

0 , 92 
(niet significant) 

1 , 37 
0 , 97 
0 , 88 
0 , 70 
0 , 84 
1 , 50 

l , 04 

Indien men jonge witte ratten gedurende vier weken dage
lijks primidon toedient, terwijl ze paarsgewijze overeen 
komstige hoeveelheden van een vitamine B12 vrije voeding 
gebruiken, treedt er een groei achterstand op met een 
vergroting van de lever bij de behandelende dieren . In de 
verdeling over de organen van gemerkt vitamine B12 dat 
was ingespoten aan het begin van de proef, werden geen 
overtuigende verschillen gevonden. 

Proef II: 

Doelstelling: 

De opzet was het verkrijgen van inlichtingen over de in
vloed van fenytóine op de stofwisseling van vitamine B 12 
op de rat . Dit medicament is vaak gebruikt door lijders 
aan epilepsie, bij wie megaloblastaire anemie optrad. Bij 
een controle groep en bij de ratten, die fenytóine gemengd 
door een dieet arm aan vitamine B12 kregen, werd aan het 
begin van de proef, na drie en na acht weken bepaald welk 
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d e  reticulocyten gezien. 'Tijdens de behandeling met 1 OOµg 
foliumzuur daags gedurende dertien dagen, en later 200µg 
foliumzuur, eveneens gedurende dertien dagen, werd even
min stij ging van de reticulocyten gezien . Zowel de vitamine 
B12 als de 200µg foliumzuur werden in de er op volgende 
perioden van behandeling steeds voortgezet. 
'Tenslotte trad ook na vitamine C in een dosering van 30mg 
daags parenteraal geen reactie op, evenmin als bij de vo
rige patient. 
Op 26 Maart wilden we nagaan of staken van één of meerde
re antiepileptische geneesmiddelen onder voortzetting van de 
boven genoemd ingestelde therapie en het foliumzuur en vita
mine B12 arm dieet, al dan niet een stijging zou geven van 
de reticulocyten. Het bleek, dat twaalf dagen na het staken 
van de fenytoïne een reticulocyten top optrad van 3, Spet. 
Na staken van de toediening van p rimidon op 8 April werd 
een hernieuwde en vrij lang aanhoudende stijging van het 
aantal reticulocyten gezien met een maximum van 6pct. 
De toediening van fenytoïne en primidon moest op 26 April 
opnieuw begonnen worden wegens het veelvuldig optreden 
van toevallen. Op 22 Mei 19 62 kreeg patiente de gewone 
ziekenhuisvoeding nadat de vitamine B12, foliumzuur en vi
tamine C toediening was gestaakt. Op deze ziekenhuisvoe
ding zagen we opnieuw stijging van de reticulocyten optre
den van maximaal 8 ,4pct met een geleidelijke verbetering 
van het hemoglobine gehalte en het aantal van de erytrocyten. 
'Tenslotte gaven we patiente 5mg foliumzuur per os op 18 
Juni en op 28 Juni 5 00µg B12 daags parenteraal erbij. Deze 
hoge dosering foliumzuur en vitamine B12 gaf echter geen 
hernieuwde stijging meer van de reticulucy len, mogelijk 
doordat het bloedbeeld al grotendeels genormaliseerd was. 
Bij ontslag bedroeg het hemoglobine gehalte: 11,8g/ 100ml 
en de erytrocyten: 3 . 300. 000 ner mm3 . 

Bespreking: 

Bij deze laatste patient ontbreken gegevens over de voe
ding. De goede reactie op normale ziekenhuiskost, is ook 
hier een a "gum ent voor een tevoren deficiente voeding, die 
mogelijk mede tot het ontstaan van de megaloblastaire ane
mie heeft geleid .  Het uitblijven van een reactie, zowel op 
een dagelijkse parenterale toediening van l µg vitamine B12, 
als op l 00µg respectie-telijk 200µg foliumzuur, maakt het 
zeer waarschijnlijk, dat bij deze patiente in tegenstel
ling tot de voorafgaande, de oorzaak van de anemie niet 
uitsluitend te wijten was aan de voedingsdeficientie. Boven 
genoemde kleine doseringen foliumzuur waren bij patient 
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9 namelijk wel hematologisch effectief gebleken ondanks 
voortzetting van de fenobarbital therapie, terwijl dit ook 
gevonden werd bij een patiente met een megaloblastaire 
anemie in het puerperium . Staken van fenytoïne en later 
ook van primidon met handhaving van dezelfde doseringen 
foliumzuur en vitamine B12 naast het foliumzuur- en vita
mine B l 2  arm dieet resulteerde wel tweemaal in een stij
ging van de reticulocyten. Dit pleit er ons inziens sterk 
voor, dat het gebruik van deze antiepileptische medicamen
ten leidt tot een verhoging van de behoefte van het lichaam 
aan anti -anemische vitaminen. Anderzijds moet er op gewe
zen worden, dat het bij deze verhoogde behoefte slechts om 
geringe hoeveelheden ging. Dit wordt duidelijk gedemonstreerd, 
door het optreden van volledig herstel, nadat patiente de 
gewone ziekenhuisvoeding kreeg, waarin ongeveer 400 à 5 00 
µg foliumzuur aanwezig is terwijl de antiepileptische genees
middelen weer werden gebruikt. Een antagonisme tussen fo 
liumzuur en de gebruikte antiepileptica, analoog aan dat tus 
sen sulfonamiden en para-aminoberlzoezuur, lijkt ons op grond 
van de goede reactie op in de normale dagelijkse voeding 
voorkomende hoeveelheden foliumzuur, niet waarschijnlijk. 
Dat de zeer grote doseringen van 15mg foliumzuur en van 
500µg vitamine B12 naderhand geen hernieuwde stijging van 
de reticulocyten meer hebben opgeleverd, moet worden ver
klaard uit het feit, dat het hemoglobine gehalte te hoog was 
om nog een reactie van de reticulocyten J;e kunnen verwach
ten. 

Samenvatting en conclusie: 

Een tiental patienten met megaloblastaire anemie tijdens 
het gebruik van antiepileptica werd geobserveerd. Het on 
derzoek was er op gericht te bepalen of deze vorm van ane -
mie een gevolg is van onvoldoende voeding of dat er inder
daad sprake is van een antagonisme van deze groep van me
dikamenten ten opzichte van de antianemische vitaminen. 
Bruikbare gegevens over alle facetten zijn slechts bij een 
deel van de patienten verkregen, omdat we aanvankelijk 
niet voldoende waren ingesteld op de moeilijkheden verbon
den aan een dergelijke studie. Het opnemen van een be
trouwbare voedingsanamnese is moeilijk. Sommige patien
ten waren niet instaat zelf gegevens te verschaffen. In an
dere gevallen bleek, dat de patient zelf een te optimistisch 
beeld gaf, wanneer de auto -anamnese werd vergeleken met 
een hetero-anamnese. Bovendien werden aanwijzigingen ge
vonden voor het optreden van belangrijke verliezen als de 
bereiding op ondeskundige wijze plaats vond. 
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TABEL 8 

Groep 1 

Datum: 24-10 -1960 14-11-1960 19-12-1960 

Rat no. : cpm percentage cpm percehtage cpm percentage 

1 7549 100 5606 74 , 3  2812 37 , 2 
2 7068 100 4900 69, 3  2614 37 , 0  
3 7666 100 4334 56 , 5  2779 20 , 3  

6479 100 4112 63 , 5  2466 21 , 3  
5 7526 100 5356 71 , 3  2346 31 , 2  
6 7962 100 5152 64 , 7  2568 32, 3  
7 7656 100 5294 69 , l 2745 35 , 9  
8 7756 100 5698 73 , 5  2586 33 , 3  

7839 100 5463 69 , 7  2850 36 , 4  
10 6978 100 5396 77 , 3  2996 42 , 9  
11  7995 100 4643 58 , 1 �266 28 , 3  

gemiddeld: 7498 100 4873 67 , 9  2639 32 , 4  

Groep Il 

Datum: 24-10 -1960 14-11 -1960 19-12-1960 

Rat no. :  cpm percentage cprn percentage cpm percentage 

1 6931 100 4826 69, 6 2266 32 , 7  
2 7253 100 5137 70 , 8  2645 36 , 5  
3 7151  100 4519 63 , 2  2639 36 , 9  
4 8260 100 51!10 6 1 ,  9 2554 30 , 9  
5 7713 100 5528 7 1 ,  7 2295 29 , 8  
6 6828 100 4886 7 1 , 6  2352 34 , 4  

7989 100 5505 68 , 9  2687 33 , 6  
8 7924 100 5504 69 , 5  2384 30 , 0  
9 7301 100 6101 83 , 6  2807 38 , 4  

10 7762 100 4938 63 , 6  1593 36 , 9  
1 1  7303 100 5913 80 , 9  2805 38 , 4  

gemiddeld: 7-+93 100 4769 70 , 04 2571 34 , 4  

De verkregen waarden werden na correctie voor het ver
val van de radioactiviteit in tabellen weergegeven uitge
drukt in "counts per minute" en als percentage ten opzichte 
van de beginwaarde. Ter verduidelijking volgt hieronder 
tevens een grafische voorstelling van de gegevens semilo 
garithmisch weergegeven. (�ie figuur 1 1 \ .  

Uit de gegevens blijkt, dat er tusseo de béide groepen geen 
verschillen is aan te tonen in het verbruik van vitamine 
B12 in het totale rattenlichaam. De biologische halveringstijd 
blijkt in deze proef voor de met fenytoïne behandelde ratten 
gemiddeld 34 , 5  dagen en voor de controle groep gemiddeld 
35, 5 dagen, te bedragen. 
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RADIOACT IV ITEIT VAN HET GEHELE LICHAAM 
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Figuur 1 1 .  

3.  De gewichten van de verschillende organen. 
De verkregen waarden voor de gewichten van de organen 

werden ook hier in tabellen weergegeven, uitgedrukt in 
•grammen en in procenten ten opzichte van het lichaamsge
wicht ( zie tabel 9 ) .  

TABEL 9 

Gewicht van de. lever 

in grammen in procenten 

rat no. :  groep I groep II groep I groep Il 

1 3 , 923 3 , 442 4 , 6  4, 5 
2 4 , 299 5 , 030 4 , 4  4, 0 
3 5 , 375 4 , 700 4 , 1 3 , 7  
4 4, 774 4, 596 3 , 9  3 , 6  

4, 153 5 , 063 3 , 6  3 , 7  
6 4 , 016 4 , 086 4 , 1 4, 3 
7 4, 444 5 , 407 4 , 0  3 , 8  
8 5 , 195 4, 053 4 , 4  3 , 2  
9 4, 519 4 , 986 3 , 6  3 , 3  

10 4, 251 5 , 226 3 , 4  3 , 7  

gemiddeld: 4, 495 4 , 659 4 , 01 3 , 8  
( niet significant) (niet significant) 
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G-:wicht van de nieren 

in grammen in procenten 

rat no. : groep I groep II groep I groep II 

1 0 , 532 0 , 601  0 , 63 0 , 79 
2 0 , 644 0, 733 · o , 66 0 , 59 
3 0 , 800 0 ,  7G4 0 , 62 0 , 60 
4 n . ll08 0, 781 0 ,  70 0 , 61 
5 J , 712  0 ,  7-l.3 0 , 61 0 , 54 
6 0 , 721 0 ,-73,:, 0 , 74 0 , 77 
7 0 , 77 L  0 , 95\1 0 , 95 0 , 68 
8 0 ,  !:!60 0 ,  764 0 , 81 0 , 61 
9 0 , d50 0 , 926 0 , 69 0 , 61 

10 0,  722 0 , 966 0 , 57 0 , 69 

gemiddeld: 0 , 767 0 , 797 0 , 70 0 , 65 
( niet significant) (niet significant) 

Gewicht van de hersenen 

in grammen in procenten 

rat 110: groep I groep II groep I groep II 

1 1 , 097 1 , 192 1, 29 1 , 57 
2 1 , 233 l, HJ3 1 , 26 0 , 95 
3 1 , 405 1 , 246 1 , 08 1 , 00 
4 1 , 373 1 , 389 1 , 13 1 ,  1 1  
5 1 . 327 1 ,348 1 , 14 0 , 98 
6 1 , 406 1 , 39 1  1 , 43 1 , 45 
7 1 , 486 1 , 519 1 , 34 1 , 08 
8 1 , 447 1 , 301  1 ,  23 1 , 03 
9 1 , 337 1 ,414 1 , 08 0 , 94 

10 1 , 368 1 , 296 1 , 09 0 , 93 

gemiddeld: 1 , 348 1 , 329 1 , 21 1 , 10 
(niet significant) (niet significant) 

Gewicht van de milt 

in grammen in procenten 

rat no. :  groep I groep II groep I groep II 

.l 0 , 075 0 , 089 0 , 09 0 , 12 
2 0 , 156 0, 152 0,  16 0 , 12 
3 0 , 154 0 , 166 0 ,  18 0 , 13 
4 0 , 181  0 , 192 0 , 15 0 , 15 
5 0 , 149 0, 137 0 , 14 ') , 10 
6 0 ,  157 0 , 172 0 ,  16 0 , 18 
7 0 , 149 0 , 24i 0 ,  13 0 , 17 
8 0 , 141.' 0 , 224 0 ,  13 0 , 18 
9 0 , 181 0, 179 0 , 15 0 , 12 

0 , 179 0 , 275 0 ,  14 0 , 20 

gemiddeld1 0 , 272 0 , 183 0 , 19 0 , 15 
( niet significant) (niet significant) 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

gemiddeld: 

rat no •. : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

gemiddeld: 
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Gewicht van de ruggemerg 

in grammen in procenten 

groep I groep Il 

0 , 385 0 , 416 
0 , 331 0 , 390 
C, , 407 0 , 515 
0 , 304 0 , 316 
0 , 390 0 , 323 
0 , 506 0 ,424 
0 , 503 0 , 541 
0 , 381 0 , 408 
0 , 419 0 , 303 
0 , 47-. 0 , 351 

0 , 410 0 , 399 
(niet significant} 

groep I gro_ep II 

0 , 45 0 , 55 
0 , 34 0 , 31 
0 , 31 0 ,  13 
0 , 25 0 , 25 
0 , 36 0 , 23 
0 , 52 0 , 44 
0 , 45 0 , 38 
0 , 32 0 , 3 2  
0 , 34 0 , 20 
0 , 38 0 , 25 

0 , 37 0 , 31 
(niet significant} 

Gewicht van het sternum 

in grammen in procenten 

groep I groep II groep I groep II 

0, 282 0 , 400 0 , 33 0 , 53 
0 , 330 0 , 399 0 , 34 0 , 32  
0 , 498 0 , 359 0 , 38 0 , 28 
0 , 418 0 , 406 0 , 41 0 , 3 1  
0 , 502 0 , 604 0 , 43 0 , 44 
0 , 350 0 , 404 0 , 36 0 , 29 
0 , 362 0 , 468 0 , 33 0 , 33 
0 , 355 0 , 352 0 , 30 0 , ll8 
0 , 413 0 , 395 0 , 33 0 , 26 
0 , 411  0 , 400 0 , 33 0 , 29 

0 , 392 0 , 419 0 , 35 0 , 33 
(niet significant} (p=0 , 05) 

Er worden geen duidelijke verschillen in de gewichten van 
de organen tussen de behandelde en onbehandelde groep 
waargenomen. Alleen het gewicht van het sternum geeft 
een statistisch significant verschil aan tussen de beide 
groepen (p=0,05) volgens de toets van Wilcoxon. De beteke
kenis hiervan is echter dubieus te noemen, daar het vaak 
zeer moeilijk is om de grens tussen het borstbeen en de 
ribben juist te stellen. 

4. De radioactiviteit van de verschillende organen. 
De verkregen radioactiviteit van de verschillende organen 

werden in tabellen verwerkt en uitgedrukt in "counts per 
minute" per gehele orgaan, per gram orgaan en van het 
gehele orgaan in procenten ten opzichte van de beginwaarde 
(dit is de gemiddelde waarde gevonden bij groep ID) . ( Zie 
+abel 10). Het bleek dat de lever van .de behandelde ratten 
bij acht van de tien per gehele orgaan een verhoogd gehal-
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te aan vitamine B12 bevatte bij de paarsgewijze vergelijking . 
In de nieren van deze behandelde dieren werd bij acht van 
de tien een verlaagde radioactiviteit gevonden. De gegevens 
van de lever-nier ratio gaven bij negen van de tien voor de 
behandelde groep een hogere waarde aan. 
Al deze verschillen, die door de paarsgewijze vergelijking 
werden verkregen is volgens de toets van Wilcoxon niet 
significant. 

rat no. :  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

gemiddeld: 

TABEL 10 

Radioactiviteit van de lever uitgedrukt in 

cpm per gehele orgaan cpm per gram orgaan 

groep I groep Il groep I groep II 

12215 9551 3114 2775 
10449 9597 2430 1908 
8558 9960 1592 2119 
7 161  9484 1500 2064 

10646 9896 2563 1955 
11449 10528 2851 2577 
11918 9057 2682 1675 
14279 11145 2749 2750 
10378 9154 2296 1836 
11447 10703 2693 2098 

10850 9908 2447 2176 
( niet significant) /niet significant) 

Radioactiviteit van de lever uitgedrukt in 
procenten ten opzichte van de beginwaarde. 

rat no. : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

gemiddeld: 

groep I 

52, 8 
45 , 2  
37 , 0  
31 , 0 
46, 1 
49 , 5  
51 , 6  
6 1 , 8  
44 , 9  
49 , 5  

groep II 

41 , 3  
41 , 4  
43 , 1  
41 , 0  
-12 , 8  
45 , 6  
39 , 2 
48 , 2 
39 , 6  
-16 , 6  

-16 , 9  42 , 9  
(niet significant) 
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Radioactiviteit van de nieren uitgedrukt in 

cpm per gehele orgaan cpm per gram orgaan 

rat no, : groep I groep II groep I groep II 

1 10509 13276 19754 22089 
2 1 1544 12140 1 7925 1 6562 
3 1 1404 13626 14255 171!a5 
4 10166 14791 1 1 1!!6 188 11! 
5 9348 11544 1a129 155a7 
6 14345 9317 19896 12676 
7 10939 10316 14188 10757 
8 10278 1 1003 10706 14402 
9 10813 11815 12721 12759 

10 8942 11620 12ati5 12029 

gemiddeld: 10829 11945 14616 15346 
(niet significant) (niet significant) 

Radioactiviteit van de nieren uitgedrukt in 
erocemen ten oeziclite van de beginwaarde 

rat no. : groep I groep Il 

1 56 , 3  7 1 , l  
2 6 1 , 8  6 5 , 0  
3 6 1 , 1  72 , 9 
4 54, 4  79 , �  
5 50 , 0  5L 8 
6 76 , 8  -19 , 9  
7 58 , 6  55 , 2  
8 55 , 0  58 , 9  
9 57 , 8  63 , 3  

10  47 , 9  62, 2 

gemiddeld: 57 , 97 63 , 95 
(niet s ignificant) 

Radioactiviteit van de hersenen uitgedrukt in 

cpm per gehele orgaan cpm per gram orgaan 

rat no. : groep I groep II groep I groeJJ 11 

1 2402 2634 2190 2209 
2 2433 2335 1973 ] %7 
3 258 1 2513 1837 20 17 
4 2350 26-13 1711  1903 
5 2497 2394 1882 1775 
6 2616 2489 1861 179& 
ï 2425 ;;:456 1631 1617 
8 2372 2-197 1639 1919 
9 2313 2322 1 730 1642 

lu 22-!4 2138 1640 1647 

gemiddeld: 2-123 2442 1809 1858 
(niet significant) (niet significant) 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

gemiddeld: 

rat no. : 

1 
2 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

gemiddeld: 
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Radio,,ctiviteit van de hersenen uitgedrukt in 
procenten ten opzichte van de beginwaarde 

rat no. :  groep 1 groep 11 

100 , 5  110 , 2 
i 101 , 7  97 , 6  
3 107 , 9  105 , l  
4 89 , 3  1 10 , 5  
5 104 ,4 100 , 1  
6 109 , 4  104, 1 
7 101 ,4  102 ,  7 
8 99 , 2  104 , 4  
9 96 , 7  97 , 1  

10 93 , 8  89 ,4  

gtmiddeld: 101 , 3  102,  1 
(niet significant) 

Radioactiv iteit van de milt u1tgedrukt in 

cpm per gehele orgaan procenten ten opzichte 
van de beginwaarde 

groep 1 groep Il groep 1 groep Il 

270 252 18 , 2 17 , 0  
281 320 19 , 0  21 , 6  
244 271 16, 5 18 , 3  
218 326 14, 7 22 , 0  
248 340 16 , 7 22 , 9  
266 337 17 , 9 :22, 7 
232 267 15, 7 18 , 0  
527 378 35, 6 25 , 5  
240 226 16, 2 15 , 2  
395 238 26 , 6 16 , 1  

292 296 19, 7 19 , 9  
(niet significant) (niet significant) 

Radioactiviteit van het ruggemerg uitgedrukt in 

cpm per gehele orgaan procenten ren opzichte 
van de beginwaarde 

groep I groep Il groep 1 groep Il 

386 640 84, 1 139 ,4  
305 461 66 , 5  100 , 4  
485 514 105 , 6  1 11 , 9  
297 336 64 , 7  73 , 2  
413 314 99 ; 9  68 ,4  
519 41 1 113 ,  1 89, 5 
499 477 LOS , 7 103 , 9  
446 423 97 , 2  92 , 2  
437 280 95 , 2  61 , 0  
555 216 120 ,  9 56 , B  

434 407 85,  1 8 9 , 7  
(niet significant) ( niet significan tl 



rat no. : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

gemiddeld: 

Conclusie: 
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Radioactiviteit van het sternum uitgedrukt in 

cpm per gehele orgaan 

groep I groep II 

295 314 
299 320 
339 243 
122 308 
314 350 
252 392 
265 278 
270 244 
306 227 
312  194 

277 287 
(niet significant) 

rat no. : 

1 
2 
:_:l 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Lever-nier ratio 

groep I 

1 , 16 
0 , 90 
0 , 75 
0 , 70 
1 , 13 
0 , 79 
1 , 08 
1 , 38 
0 , 95 
1 , 28 

procenten ten opzichte 
van de beginwaarde 

groep I groep II 

89, 7 
100 , 0  
1 13 , 4  
40 , 8  

105 , 0  
84, 3 
88 , 6  
90 , 3  

102 , 3  
104 , 3  

105 , 0  
107 , 0  
8 1 , 2  

103 , 0  
117  , 1  
97 , 7  
9 2 , 9  
8 1 , 6  
75 , 9 
64, 9  

92 , 8  9 2 , 6  
(niet significant) 

groep II 

0, 7 1  
0 , 79 
0 , 73 
0 , 64 
0 , 85 
1 , 12  
0 , 87 
1 , 0 1 
0 , 77 
0 , 92 

gemiddeld: 1 , 01 0 , 84 
(niet significant) 

Wanneer we een groep van tien ratten gedurende twee 
maanden dagelijks ongeveer 1 0mg fenytóine toedienen ter
wijl de voeding uit een vitamine B12 arme voeding bestaat, 
ontstaan geen verschillen in het lichaams gewicht tussen de 
behandelde en de controle ratten, die het zelfde voer kregen 
in een "pair feeding" opgesteld onderzoek. De radioactiviteit 
van het hele lichaam is gedurende de proef voor de beide 
groepen gelijk gebleven. Het gewicht van de onderzochte 
organen vertonen geen verschillen. Ook in de radioactiviteit 
van de verschillende organen wordt volgens de berekening 
met de formule van Wilcoxon geen statisch significante ver
schillen gevonden, met name worden geen verschillen ge 
vonden bij de vergelijking van de organen waa rvan bekend 
is _ dat ze relatief veel vitamine B l 2  nodig hebben, zoals de 
bloedvormende weefsels:  het beenmerg en het zenuwstelsel. 



-88-

Wel wordt bij paarsgew1Jze vergelijking van de lever en de 
nieren, de organen \vaarin stapeling plaats vindt bij de rat, 
enige verschillen gevonden. Acht van de tien met fenytoïne 
behandelde ratten bleken meer vitamine B 1 2  in de lever te 
hebben dan hun µartners. In de nieren werd bij acht van de 
tien ratten minder vitamine B 12 gevonden dan in de bijbeho
rende controle ratten. Als we de lever-nier ratio voor "counts 
per minute per orgaan bij de twee groepen paarsgewijze ver
gelijken, blijkt deze hoger te zijn bij negen van de tien met 
fenytoïne behandelde ratten. De betekenis van dit verschijn
sel, dat niet statistisch significant is volgens de toets van 
Wilcoxon waarin beide groepen als geheel worden vergele
ken, is moeilijk te beoordelen. Het is echter niet uitgeslo
te ,, dat er zij het geringe verschillen, zijn in de vitamine 
B12 huishouding van de twee belangrijkste depot organen. 

Proef III: 

Doelstelling: 

Dit laatste onderzoek is opgezet inet het doel om de in
vloed van fenytoïne na te gaan op de opname van een proef
dosis gemerkt vitamine B12 in de verschillende organen 
bij de rat. Hiervoor werden ratten gedurende 56 dagen met 
fenytoïne behandeld waarna ze twee dagen voor het beein -
dig�n van de proef werden fogespoten met radioactief vita
mine B12 . 

UitvoeYing: 

Twee groepen van acht jonge witte mannelijke ratten met 
een gemiddeld lichaamsgewicht van ongeveer 1 45gram wer
den in afzonderlijke kooien ondergebracht en gedurende 56 
dagen ad libitum gevoerd met een dieet dat 2 0procent ruwe 
caseïne bevat met water in onbèperkte hoeveelheden. Boven
dien werd vijf keer met tussenpozen van tien dagen niet 
gemerkt vitamine B 12 ingespoten, zodat we mogen aanne
men dat beide groepen een overmaat van vitamine B 12 kre
gen. Aan de ene helft werd evenals in proef II, 700mg 
fenytoïne per 1 OOOgram voer toegediend. 48 uur voor het 
beeindigen van de proef werd 1ml bevattende 0 ,  0 06 micro
gram vitamine Bl  2 -Co58 met een activiteit van 0, 50  micro · 
::urie intraperitoneaal toegediend. Vanaf dit tijdstip werden 
de ontlasting en de urine van de beide groepen ratten af
zonderlijk opgevangen en verzameld. De meting van de ra
dioactiviteit geschiedde ook hier met behulp van de reeds 
eerder vermelde apparaten. 
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Resultaten: 

De volgende punten hebben we nagegaan: 
1. De toename van het lichaamsgewicht van de ratten (zie 
tabel 11 ) .  

TABEL 11 

Rat no. : Eina gewicht - begin gewicht Eind gewicht - begin gewicht 

1 315 - 142 = 173 grammen 363 - 143 = 220 grammen 
2 316 - 159 = 157 348 - 171 = 177 
3 326 - 135 = 191 318 - 147 = 171 
4 311 - 1 67 = 144 305 - 130 = 175 
5 313 - 146 = 167 323 - 130 = 193 
6 288 - 134 = 154 330 - ] 62 = 168 
7 333 - 147 = 186 288 - 141 = 147 
8 295 - 127 = 168 255 - 159 = 96 

Gemiddeld: 167 , 5  grammen 168 , 4  grammen 

Bij de beoordeling van de uitslagen hebben we in deze IJroef
opstelling alleen te maken met de gemiddelde waarden van 
de beide groepen. De toename van het lichaamsgewicht is 
duidelijk hoger dan in de voorafgaande proeven. E en ver
schil tussen de behandelde en onbehandelde groep wordt 
niet gevonden. 

2 .  De gewichten van de verschillende organen (zie tabel 
1 2) .  

rat no. : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

gemiddeld: 

TABEL 12 

Gewicht van de lever 

in grammen 

groep 1 groep Il 

10 , 681  10 , 977 
8 , 932 1 1 , 963 

13 , 503 13 , 473 
10 , 563 9 , 363 
9 , 259 7 , 711  
8 , 597 8 , 086 

13 , 402 1 1 , 930 
10 , 707 10 , 738 

10 , 705 10, 530 
(niet significant) 

in procenten ten opzichte 
van hun lichaamsgewichten 

groep I groep Il 

3 , 39 3 , 02 
2 , 83 3 , 44  
4 , 14 4 , 24 
3 , 40 3 , 07  
2 , 96 2 , 39 
2 , 99 2 , 45 
4, 02 4 , 14 
3 , 63 4 , 21 

3 , 42 3 , 37 
(niet significant) 



rat no. : 

1 
:l 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

gemiddeld: 
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Gewicht van de nieren 

in grammen 

groep I groep II 

1 , 945 2 , 491 
1 , 85'7 2 , 04'7 
2 , 2'7'7 2 , 090 
1 , 86'7 1 , 948 
1 ,  '7'73 1 , 918 
1, '76'7 2 , 068 
2 , 1'76 2 , 157 
1 , 868 2 , 040 

1 , 94 2 , 09 
(niet significant) 

in procenten ten opzichte 
van hun lichaamsgewichten 

groep I groep Il 

0 , 62 0 , 69 
0 , 59 0 , 59 
0 , '70 0 , 66 
0 , 60 0 , 64 
0 , 5'7 0 , 59 
0 , 61 0 , 63 
0 , 65 0 , '75 
0 , 63 0 , 80 

0 , 62 0 , 66 
(niet significant) 

Gewicht van de hersenen 

rat no. : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

gemiddeld: 

rat no. : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

gemiddeld: 

in grammen 

groep I 

1 , 549 
1 , 683 
1 , 73'7 
1 , 5'7'7 
1 , 696  
l , 48 1  
1 , 744 
1 , 663 

groep II 

l , '703 
1 ,  '758 
1 , 278 
l , '703 
� . 634 
1 , 663 
l , '733 
1, '739. 

1 , 64 1 , 65 
(niet significant) 

Gewicht van de milt 

in grammen 

groep I 

0 , 454 
0 , 496 
0 , 486 
0 , 56 1  
0 , 534 
0 , 530 
0 , 616 
0, 530 

groep II 

0 , 602 
0 , 581  
0 ,  510 
0 , 5'75 
0 , 428 
0 , 556 
1 , 421 
1 , 024 

0 , 526 0 , 7 12 
(niet significant) 

in procenten ten opzichte 
van hun lichaamsgewichten 

groep I 

0 , 49 
0 , 53 
0 , 53 
0 , 51 
0 , 54 
0 , 51 
0 , 52 
0 , 57 

groep II 

0 , 47 
o . � 1  
0 , 40 
0 , 56 
0 , 51 
0 , 50 
0 , 60 
0 , 68 

0 , 53 0 , 53 
(niet significant) 

in procenten ten opzichte 
van hun lichaamsgewicht 

groep I 

0 , 14 
0 , 16 
0 , 15 
o .  18 
0 , 17 
0 , 18 
0 ,  18 
0 ,  18 

groep II 

0 , 17 
C • ., 
0 , ..1.u 
0 , 19 
0 ,  13 
0 , 16 
0 , 49 
0 , 40 

0 , 17 0 , 23 
(niet significant) 



rat no. : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

gemiddeld: 

rat no. : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

gemiddeld: 

rat no. : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

8 

gemiddeld: 
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Gewicht van de ruggemerg 

in grammen 

groep l groep Il 

0 , 591 0, 528 
0 , 592 0 , 581 
0 , 212 0 , 579 
0 , 704 0 , 587 
0 , 498 ) , 590 
0 , 540 0 ,  628 
0 , 466 0 , 454 
0 , 499 0 , 409 

0 , 513 0 , 545 
(niet significant) 

in procenten ten opzichte 
van hun lichaamsgewicht 

groep I groep II 

0 , 16 0 , 14 
0 , 16 0 , 17 
0 , 07 0 , 18 
0 , 23 0 , 19 
0 , 16 0 , 18 
0 , 19 0 , 19 
0 , 13 0 , 16 
0 , 17 0 , 16 

0 , 16 Q , 17 
(niet significant) 

Gewicht van het beenmerg van de beide bovenbenen 

in grammen in procenten ten opzichte 
van hun lichaamsgewicht 

groep l groep Il groep I groep Il 

0 189 0 , 069 0 , 06 0 , 02 
0 , 210 0, 231 0 , 06 0 , 07 
0 , 194 0 , 073 J , 06 0 , 02 
0 , 195 0 , 161 0 , 06 0 , 05 
0 ,  123 0 , 137 0 , 04 0 , 04 
0 , 153 0 , 229 0 , 05 0 , 07 
0 , 172 0, 115 :l , 05 0 , 04 
0 , 142 0 , 091 0 , 05 0 , 04 

0 , 172 0 , 138 0 , 05 0 , 04 
(p=O , 05) (niet significant) 

Gewicht dunne darm 

in grammen in procenten ten opzichte 
van hun lichaamsgewichten 

groep I groep II groep I groep Il 

5 , 923 6 , 648 1 , 9  1 , 8  
7 , 054 7 , 193 2 , 2  2 , 1  
6 , 142 8 , 182 1 , 8  2 , 6  
5 , 992 5 , 814 1 , 9  1 , 9  
5 , 386 5 , 192 1 , 7 2 , 2 
4 , 879 6 , 936 1 , 7  2 , 1  
7 , 604 6 , 910 2 , 3  2 , 4  
6 ,452 5 , 848 2 , 2  2 , 3  

6 , 178 6 , 590 1 , 8  2 , 1 
(niet significant) (niet significant) 



rat no. : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
'1 
8 

gemiddeld: 

rat no. : 

l 

2 
3 
4 
5 
6 
'1 
8 

gemiddeld: 
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Excrementen ontlasting en urine 

Gewicht tota1e ontlasting gedurende 
de twee laatste dagen 111 grammen 

groep I groep II 

2, '1 95 2, '199 
4, 086 1 , 90'1 
3 , 84'1 3 , 956 
2 , 986 1 , 646 
3 , 1'15 2 ,901 
2, 83'1 1 , 938 
3, 853 2 , 168 
3 , 40'1 1 , 9-n 

3 , 3'1 2 , 29 
( 0 ,  0 l<p<0 , 02) 

Hoeveelheid urine gedurende de 
twee laatste dagen in milliliters 

groep l groep II 

12 8 
35 34 
29 32, 5 
18 22 
24 14 
28 34, 5 
34 1'1 , 5  
35 , 5  14, 5 

26 , 9  22, 1 
( niet significant) 

De verkregen gegevens werden in tabellen opgetekend en 
weergegeven 1n grammen en in procenten tPn opzichte van 
het lichaamsgewicht. E venals voor de uitslagen van het 
lichaamsgewicht gelden ook voor deze uitkomsten alleen de 
gemiddelde waarden van de groepen. Het blijkt, dat de 
toets van Wilcoxon statistiscn significante verschillen aan
geeft voor het gewicht van het beenmerg en van de ontlas
ting. De waarde van deze gegevens is echter dubieus, ge
zien de gebruikte techniek waarbij merg werd geschraapt uit 
de femoren terwijl de hoeveelheid ontlasting te zeer afhanke
lijk is va n diverse factoren. 

3. De radioactiviteit van de verschillende organen, van 
de urine en van de ontlasting. 

De verkregen waarden werden in tabellen verwerkt en 
uitgedrukt in " counts per minute" per gehele orgaan en per 
gram orgaanweefsel ( zie tabel 13) . 
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TABEL 13 

"Counts per minute" van de lever 

per gehele orgaan per gram orgaan w.eefsel 

rat no. : groep I groep II groep I groep II 

1 30158 28618 2824 2607 
2 41239 30068 4617 2513 
3 37152 30798 2751 2286 
4 35050 28465 3318 3040 
5 36564 30983 3949 4018 
6 35701 32038 4153 396? 
7 32109 30994 2396 2598 
8 36912 340 15 3447 3168 

gemiddeld: 35611  30747. 3432 3024 
(p=0 , 01) (niet significant) 

"Counts per minute" van de nieren 

per gehele orgaan per gram orgaanweefsel 

rat no. : groep I groep II groep I groep II 

1 24637 18594 12667 7464 
2 20903 29087 11256 14209 
3 21596 34727 9484 16616 
4 49023 72325 26258 37076 
5 22335 23916 12597 12469 
6 46931 21175 26559 10239 
7 23126 23975 10628 11115 
8 21740 26789 11638 13132 

gemiddeld: 28786 31311 15136 15290 
(niet significant) ( niet significant) 

NCounts per minute" van de hersenen 

per gehele orgaan per gram orgaanweefsel 

rat no. : groep groep II &roep I groep II 

1 1061 1111  685 652 
2 1139 1297 677 738 

1221 775 703 606 
4 910 871 577 511 
5 1247 1234 735 755 
6 1054 1185 712 713 

7 1104 1206 633 696 
8 1158 1302 696 749 

gemiddeld: 1112 1 123 677 678 
(niet significant} (niet significant) 
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"Counts per minute" van 

de milt per gehele orgaan het ruggemerg per 
gehele orgaan 

rat no. : groep I groep II groep I groep II 

1 1697 1789 320 274 
2 1685 1967 298 286 
3 1762 1496 97 285 
4 1697 1300 300 253 
5 1951 1437 256 369 
6 1735 1722 277 364 
7 1816 3816 217 235 
8 1845 3706 275 197 

gemiddeld: 1774 2154 255 283 
(niet significant) (niet significant) 

"Counts per minute" van het beenmerg 

rat no. : groep I groep II 

1 1717 1460 
2 1764 2066 
3 1946 1691 
4 1640 1462 
5 1490 1652 
6 1457 1900 
7 1680 1556 
8 1594 1258 

gemiddeld: 1661 1631 
(niet significant) 

"Counts per minute" van de dunne darm 

per gehele orgaan per gram orgaanweefsel 

rat no. : groep I groep II groep I groep II 

1 16628 17176 2809 2584 
2 20191 17714 2862 2463 
3 18241 19626 2970 2399 
4 17325 16642 2891  2862 
5 18999 17397 3527 3351 
6 16218 17220 3324 2483 
7 18233 19751 2398 2858 
8 18616 20178 2885 3450 

gemiddeld: 18058 18213 2958 2806 
(niet significant) (niet significant) 



rat no, :  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

gemiddeld: 
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"Counts eer minute" 

de ontlasting 

groep 1 groep Il 

9 282 9660 
10367 9203 
10711 11784 
11692 9479 
10912 10071 
13172 6292 
10585 981 1  
11702 13410 

11053 9964 
(niet significant) 

van 

de urine 

groep 1 groep Il 

12176 7408 
13265 17090 
15147 1 2892 
13086 13559 
1 1480 1 2161 
13216 13010 
14620 8289 
13656 8497 

13331 1 1613 
( 0, 0Z->.p>.0 , 01) 

rat no. : 

Lever-nier ratio 

groep 1 groep Il 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

gemiddeld: 

1 , 22 
1 , 98 
1 , 72 
0 ,  7 1  
1 , 63 
0 , 76 
1 , 38 
1 , 69 

1 , 53 
1 , 03 
0 , 88 
0 , 39 
1 , 29 
1 , 51 
1 , 29 
1 , 26 

1 , 38 1 , 14 
(niet significant) 

Hieruit blijkt, dat de lever van de behandelde ratten meer 
radioactief vitamine B12 bevat dan de lever van de contro
le ratten met een significant verschil volgens de toets van 
Wilcoxon (p=0,  01). In de urine van de ratten die fenytoïne 
kregen werd eveneens een significante vermeerdering van 
J;le radioactiviteit gevonden (0 ,  02 >p >0, 01). De overige or
ganen vertonen geen verschillen. 

Conclusie: 

Bij twee groepen van acht ratten, die gedurende acht 
weken met fenytoïne behandeld werden en daarnaast voer ad 
libitum en een overmaat aan vitamine Bl2 kregen, traden 
geen verschillen in het lichaamsgewicht op tussen de 
behandelde en de onbehandelde ratten. Ook in de gewichten 
van de organen werden geen verschillen aangetoond. De op
name van gemerkt vitamine B12 in de lever en de uitschei
ding in de urine bij de behandelde dieren waren iets hoger 
dan die bij de controle. 
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Samem 1atti11g en conclusie: 

In een onderzoek naar de invloed van antiepileptica op de 
stofwisseling van vitamine B12 bij de rat werden drie on
derzoekingen verricht. De eerste twee proeven (éénmaal 
met primidon en éénmaal met fenytoïne) waren bedoeld om 
ons een indruk te verschaffen omtrent de verdeling en het 
verbruik van vóór het anticonvulsivum toegediend gemerkt 
vitamine Bl2 bij ratten _ die dagelijks het antiepilepticum 
kregen. Het derde onderzoek met fenytoïne als het te onder
zoeken antiepilepticum, diende om de verdeling van vitamine 
B 1 2  over de organen te onderzoeken nadat de ratten gedu
rende geruime tijd met bovengenoemd anticonvulsivum wa 
ren behandeld. 
Bij proef I met een hoge dosering primidon (zie schema 2) 
werd bij de behandelde ratten een achterblijven in groei 
en vergroting van de lever gevonden. Verschillen in de ver
deling van vitamine B 1 2  kon niet worden aangetoond .  In 
proef II met een relatief lagere dosering fenytoïne werden 
geen verschillen in groei en in grootte van de lever ge
vonden. Het totale verbruik van vitamine B12 voor het ge
hele lichaam was voor beide groepen gelijk . Het hogere 
gehalte van vitamine B12 in de lever en het lagere gehalte 
ervan in . de nieren bij de behandelde dieren in deze proef 
moet men met enige reserve beschouwen, daar de signifi
cantie berekening met de formule van Wilcoxon negatief zijn 
uitgevallen. In proef III werd onder invloed van fenytoïne 
een significant vermeerderde opname van het vitamine in de 
lever bij _ de behandelde ratten gevonden . De uitscheiding in 
de urine bij de behandelde groep was eveneens significant 
hoger. 
Samenvattend kan men dus zeggen dat er geen verschillen 
gevonden werden in de hoeveelheid vitamine B12 in de or
ganen waarvan bekend is dat ze relatief veel vitamine B12 
gebruiken zoals het zenuwstelsel en het beenmerg. De le
ver en de nieren welke bij de rat grote hoeveelheden vita
mine B12 opstapelen, vertonen mogelijk een verschil in 
gedrag. Als men de hoev�elheid radioactief vitamine Bl  2 
per orgaan voor de lever en nieren vergelijkt, blijkt de 
lever-nier ratio hoger te. zijn in negen v.an de tien verge 
lijkbare ratten, bij de met fenytoïne behandelde dieren. De ver
kregen gegevens wijzen niet op een verminderd verbruik van 
vitamine B12 door organen, die relatief grote hoev eel 
heden van dit vitamine verbruiken. Dit geeft geen steun aan 
de opvatting, dat antiepilepti"!a als antimetabolieten zouden 
werken. Ook kan de· megaloblastaire anemie niet worden 
toegeschreven aan een versneld verbruik in de betreffende 
organen die vitamine B-1 2 verbruiken . 
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SCHEMA 2 

Schematisch overzicht van de gegevens over de resultaten van de onderzoekingen bij de ratten. 

Proef no: 
Antiepilepticum 
Voeding 

Gewricht ratten 
Gewicht lever 
Gewicht nieren 
Rad ioactiviceit gehele lichaam 

" lever 
nieren 
hersenen 
milt 
ruggemerg 
sternum 
beenmerg 
ontlasting 
urine 

Lever-nier ratio 

! ( verdeling vit. 812) 
primidon (hoge dosis) 
vit. 812 arm 
"pair feeding" 

lager 
zwaarder 
geen ver�chillen 

geen verschillen 
geen verschillen 
geen verschillen 
geen verschillen 
geen verschillen 

geen verschillen 

II ( verbruik vit. 812) 
fenyto'îne 
vit. B12 arm 
"pair feeding" 

vrijwel gelijk 
geen verschillen 
geen verschillen 
geen verschillen 
mogelijk iets hoger 
mogelijk iets lager 
geen verschillen 
geen verschillen 
geen verschillen 
geen verschillen 

mogelijk iets hoger 

III (opname vit. 8 12 
fenyto!ne 
overmaat vit. B 1 2  
a d  libitum 

geen verschillen 
geen verschillen 
geen verschillen 

hoger 
geer. verschillen 
geen verschillen 
geen verschillen 
geen verschillen 
geen verschillen 
geen verschillen 
hoger 
geen verschillen 
geen verschillen 

Wanneer men jonge mannelijke ratten grote dosis primi
don toedient wordt de groei vertraagd en treedt vergroting 
van de lever op . Een invloed van fenytoïne op de vitamine 
B12  stofwisseling werd aangetoond, doordat de lever in de 
laatste gebruikte proefopstelling meer vitamine B 1 2  opnam. 
Aanwijzingen voor een invloed op de lever werd verkregen 
in de andere proef, zij het dat deze gegevens op zichzelf 
niet overtuigend zijn. 
De bij patienten gevonden invloed van antiepileptica op de 
behoefte aan vitaminen nodig voor de bloedvorming kunnen 
op grond van deze dierproeven misschien worden toegeschre 
ven aan een werking van de antiepileptica op de lever .  Mo
gelijk is er  een verhoogd verbruik van deze vitaminen in 
dit orgaan, dat bij de chronische toe,Uening van deze me 
dicamenten continu wordt belast. 
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SAME NVATTING E N  CONCLUSIE S 

Na langdurig g1.! brt;ik van anticonvulsiva kan bij patienten 
m.et epilepsie megaloblastaire anemie optreden. Deze vorm 
van bloedarm oede is het onderwerp van dit proefschrift . 

In hoofdstuk I worden in het kort de meest gebruikte an
tiepileptische geneesmiddelen besproken, waarbij speciaal 
aandacht wordt geschonken aan c:l,.e ongewenste nevenwer
kingen. 
De afbraak van antiepileptica geschiedt voornamelijk in de 
lever, waarna ze door de nieren uit het lichaam verwijderd 
worden . Slechts een klein deel van de hydantotne verbin
dingen verlaat het lichaam met de ontlasting, terwijl een 
nog geringer deel via het speeksel in de mondholte terecht 
komt. 

Hoofdstuk II geeft een overzicht van de in de literatuur 
bekende gevallen van megaloblastaire anemie tijdens het 
gebruik van anticonvulsiva bij epileptici. Dit ziektebeeld 
mag vrij zeldzaam worden genoemd, ondanks de wijd ver
breide toepassing van deze medicamenten. Er zijn tot nu 
toe slechts 64 gevallen beschreven. 

De kwaliteit van de voeding bij de patienten werd vaak 
aangegeven als niet strikt volwaardig, terwijl de voed_ings
toestand ongunstig beinvloedende factoren als braken en ano
rexie veelvuldig voorkwamen. Slechts bij tien van de 64 pa
tienten werd de voeding als normaal beschreven. Een gering 
intellect en verminderde geestelijke vermogens werden opge
geven bij zestien pat:i:enten. Dat dergelijke patienten niet zel
den een minder goed gebalanceerde voeding ge bruiken is ie
dere ervaren clinicus bekend. Het vitamine Bl 2 gehalte van 
het serum werd bepaald bij zeventien pa tien ten. Bij vijf daar
van werden waarden opgegeven van 30µµg/ml- 73µµg/ml 
en bij twee van 110µµg/ml-120µµg/ml. 
De vetresorptie coëfficient, de tl-xylose proef, de proef 
van Schilling en de· foliumzuur belastingsproef bleken in de 
onderzochte gevallen niet gestoord. Het maagsap bevat bij 
40 patienten vrij zuur terwijl slechts in een achttal een 
histamine refractaire achloorhydrie werd aangetoond. Er 
zijn dus geen overtuigende aanwijzingen voor onvoldoen
de resorptie door een gastrointestinale stoornis ten gevolge 
van deze medicamenten. 
De therapie van de anemie be stond tot nu toe uit hoge do
seringen vitamine B12 of foliumzuur of combinaties van 
deze beide antianemische vitaminen . Eénmaal werd door 
Flexner en Hartmann herstel van de anemie gezien na toe
.diening van een veel lagere dosering, namelijk 5 0 0µg 
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foliumzuur daags, terwijl zeer recent een mededeling ver
scheen van Druskin c. s. die meenden dat 25µ g  foliumzuur 
bij een patient op een normaal dieet een remissie gaf. 
Van de theoriën omtrent de ontstaanswijze van de mega
loblastaire anemie bij epileptici tijdens het gebruik van 
anticonvulsiva vond de opvatting van Hawkins en Meynell 
( 1 954) over een antagonisme tussen foliumzuur en antiepi
leptica de meeste aanhang. Deze theorie werd ook aange
hangen door Girdwood en Lenmann, die op de strukturele 
gelijkenis van de pyrimidine ring van het pteroylglutamine
zuur en die van de antiepileptica wezen. Herbert vermoedde, 
dat deze medicamenten de omzetting van foliumzuur in zijn 
in de weefsels actieve vorm remden . Als argument tegen 
deze opvatting, die het foliumzuur centraal plaatst bij deze 
vorm van anemie kan worden aangevoerd, dat de vitamine 
B12 spiegel van het serum bij één derde van de onderzochte 
gevallen laag bleek, dat toediening van vitamine B12 re
missie kan geven en dat neurologische afwijkingen zijn be
schreven bij deze vorm van anemie. Het is dus waarschijn
lijk dat althans bij een deel der gevallen vitamine B12 van 
grote betekenis is. 
Dit pleit ons insziens tegen de door Hawkins en Meynell 
naar voren gebrachte opvatting over een antagonistische 
werking van anticonvulsiva. In deze gevallen zijn er ge
zien de ongeveer normale behoefte aan foliumzuur geen aan
wij zingen van antagonisme ten opzicl1te van dit vitamine . 
Als oorzaak voor het ontstaan van anemie bij deze patien
ten moet gedacht worden aan de onvoldoende kwaliteit van 
de voeding, op grond van de boven reeds vermelde gege
vens wijzend op het veelvuldig voorkomen van een niet op
timaal dieet . 

Het doel van het onderzoek dat in hoofdstuk IV en V zal 
worden besproken is het bepalen van de betekenis van de 
voeding enerzijds en van de anticonvulsiva anderzijds voor 
de pathogenese van deze vorm van bloedarmoede. 

Hoofdstuk III bevat een tabel met gegevens over het ge
halte aan foliumzuur en vitamine B12 van de hier te lande 
meest gebruikte voedingsmiddelen in nog onbereide toe
stand. De geschatte dagelijkse behoefte aan vitamine B 1 2  
wordt gesteld op tenminste lµ g per dag, terwijl deze voor 
PGA op 250µg wordt gesteld. In de normale ziekenhuis
voeding van het Algemeen Provinciaal-, Stads- en Academisch 
Ziekenhuis te Groningen wordt aan de hand van deze tabel
len het gehalte aan PGA op 400- 5 00µg per dag en van 
vitamine B12 op 5- l 0µg geraamd. 

In hoofdstuk IV wordt een achttal gevallen van megaloblas
taire anemie bij patienten met epilepsie tijdens het gebruik 
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van antiepileptica, die in onze kliniek waren geobserveerd, 
beschreven. Tevens werä melding gemaakt van een tweetal 
patienten met hetzelfde ziektebeeld, die in het St.  Elisa
beth ' s  of Groote Gasthuis te Haarlem waren behandeld. 

Bij de studie over de betekenis van de voeding enerzijds 
en van de anticonvuls iva anderzijds voor het ontstaan van 
bloedarmoede bij de ze patienten werd in eerste instantie 
spe ciale aandacht besteed aan de kwaliteit van de voeding. 
Van onze acht patienten konden wij een voedingsanamese 
krij gen in vijf gevallen.  De verkregen !fe gevens we zen op 
een onvoldoende of suboptimaal gebruik van 'protective foods ' '  
Bij de overige drie p atienten was het door de verregaande 
debilitas onmogelij k anamnestis che gegevens te verkrijgen.  
Aanwij zingen voor de betekenis van de voeding voor het ont
staan van de anemie gaf echter een stijging van he t aantal 
reticulocyten, toen de ze drie p atienten normale ziekenhuis 
kost  kregen, ho.E_:! wel bij twee van hen de antic onvulsive me 
dicamenten niet werden gewij z igd . Bij vier van de patien
ten, met volgens de anamnese een inadequate voeding, za
gen we eveneens een verbeterde hemopoëse op normale zie 
kenhuisvoeding ondanks de voortgezette toedüming van de 
tevoren gebruikte anticonvulsiva. De ze a..'1.amne stische en 
klinische gegevens wij zen dus wel op een inade quate voe 
ding van de ze groep van patienten. 

Verder werd onderzocht of betrekkelijk kleine doseringen 
foliumzuur c . q. vitamine B l 2, die lagen in de orde van groot
te van de ge schatte dagelijkse behoefte , effect hadden op de 
bloedaanmaak bij patienten, bij wie de antiepileptische me
dic amenten onverander d  gecontinueerd werden.  We gingen 
er hierbij vanuit, dat b'ij het bestaan van een antagonisme 
een "fysiologische " dosis van de ze vitaminen niet of nau
welijks werkzaam zou zij n .  Ze smaal zagen we een stijging 
van het aantal reticulocyten, éénmaal na lµg vitamine B l 2, 
vijfmaal na 1 0 0 - 5 00µ g  P GA .  Pa l i ent 1 0  reageerde echter 
noch op lµg vitamine B l 2  en ook niet op 1 0 0 - 200µ g  PGA .  
Het staat dus wel vast, dat relatief kleine doseringen van 
de vitaminen P GA en vitamine B l 2  antianemisch kunnen 
werken bij patienten, die antiepileptica gebruiken .  

Directe gegevens over de invloed van antiepileptica op 
de behoefte a an  foliumzuur en vitamine B l 2  zijn verkre 
gen door de invloed van het tij delij k  staken van de anti
eonvulsiva op de bloedvorming te bestuderen, terwijl de 

::ievoer van vitamine B l 2  en foliumzuur op een constant 
1üveau wordt gehouden .  De ze proef is bij twee patienten 
genomen . Bij de eer ste patient (no . : 9 )  zagen we géén effect  
op staken van fenobarbital, m aar de proef kon slechts zes 
dagen worden vol gehouden,  Bij de andere patient (no. : 1 0 )  
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kon deze proef lang genoeg voortgezet worden om tot een 
conclusie te komen. Hier was toediening van lµ g vitamine 
B12 alleen en gecombineerd met 200µg PGA niet werkzaam 
gebleken, terwijl de anticonvulsiva werden gegeven. Staken 
van fenytotne en later van primidon gaf beide malen een 
stijging van reticulocyten, hoewel de toevoer van de antiane
mische vitaminen gelijk bleef. Deze waarnemingen wijzen 
er op, dat deze anticonvulsiva invloed hebben op de behoef
te aan foliumzuur c. q. vitamine B12 . Toch is deze invloed 
betrekkelijk gering want bij deze patient zagen we na her
vatting van de antiepileptische medicatie opnieuw een stij
ging van het aantal reticulocyten, toen het dieet arm aan 
foliumzuur en vitamine B12, dat aangevuld was met 200µg 
PGA en l µg vitamine B l 2, werd vervangen door normale 
ziekenhuiskost. 

De bij deze patienten verkregen gegevens wijzen er dus 
op dat de kwaliteit van de voeding van grote betekenis is 
voor het ontstaan van deze vorm van bloedarmoede. Daar
naast is echter de behoefte aan vitami.ue B12 c. q.  foliumzuur 
ongetwijfeld enigszins verhoogd door het gebruik van anti
epileptische geneesmiddelen . 

In hoofdstuk V wordt een onderzoek beschreven bij rat
ten, die gedurende enige tijd met primidon of fenytoîne 
waren behandeld om de invloed van deze geneesmiddelen 
na te gaan op het verbruik en de verdeling van vitamine 
B12 over de organen. 

In een proef met primidon werd dit geneesmiddel gedu
rende vier weken dagelijks aan jonge witte ratten toegediend, 
terwijl ze paarsgewijze overeenkomstige hoeveelheden van 
een dieet vrij van vitamine B12 gebruikten . We zagen een 
groeiachterstand en een vergroting van de lever b,ij de 
behandelde dieren. In de verdeling over de organen van 
met radioactief cobalt gemerkt vitamine B12, dat a an het 
begin van de proef was ingespoten, werden geen overtui
gende verschillen gevonden. 
Ook werden in twee proeven de invloed van fenytoîne op de 
stofwisseling van radioactief vitamine B12 onderzocht.  

In de eerste proef gaven we eerst een dosis gemerkt 
vitamine B12 . Daarna kreeg één groep gedurende acht we
ken ongeveer 10mg fenytoîne per dag gemengd door het 
voer, terwijl een controle groep paarsgewijze een gelijke 
hoeveelheid kregen van hetzelfde dieet, dat vrij van vita
mine B12 was. De lichaamsgewichten van deze twee groe
pen vertoonden in deze proef géén significante verschillen 
evenmin als het gewicht van de afzonderlijke organen. De 
radioactiviteit van het gehele dier was voor de groep op fe
nytoîne na acht weken gemiddeld 34, 5pct. en voor de controle-
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groep 35, Spet. Dit verschil is statistisch niet significant.  
Bij de beoordeling van de metingen van de radioactiviteit 
van de verschillende organen worden gee n  verschillen ge 
vonden, met name in de organen waarvan bekend is, dat 
ze relatief veel vitamine B12 nodig hebben, zoals het been
merg en het zenuwstelsel . Als men echter paarsgewijze ver
gelijking van de lever en de nieren, de organen, waarin bij 
de rat stapeliug van vitamine B12 plaats vindt, toegepast, 
bleek dat acht van de tien met fenytotne behandelde ratten 
meer vitamine Bl 2 in de lever hadden dan h'..ln partners, 
terwijl in de nie ren bij acht van de tien ratten minder vi
tamine B12 gevonden werd dan in de bijbehorende controle 
ratten. Als we de lever-nier ratio voor "counts per minute " 
per orgaan bij beide groepen paarsgewijze vergeleken, bleek 
deze hoger te zijn bij negen van de tien met fenytotne behan
delde ratten.  De betekenis van dit verschijnsel, dat niet sta
tistisch significant is volgens de toets van Wilcoxon waarbij 
beide groepen als geheel worden vergeleken, is moeilijk te 
beoordelen. 

In de tweede proef met fenytotne kreeg een groep ratten 
dit geneesmiddel gedurende acht weken. Deze groep en een 
controle groep werden ad libitum gevoerd met een die et dat 
vitamine Bl2 bevatte , terwijl gedurende de proef periode 
vijfmaal l µg niet radioactief vitamine B l 2  werd ingespoten. 
Acht weken na het begin van de proef werd een kleine dosis 
namelijk 0, 006 µg gemerkt vitamine B l 2  ingespoten .  48 uren 
later werden de dieren afgemaakt. Het lichaamsgewicht en 
het gewicht van de afzonderlijke organen toonden geen sig
nificant� verschillen tussen de groep op fenytotne en de con
trole groep. De opneming van gemerkt vitamine B l 2  in de 
lever was echter hoger ·bij de groep met fenytotne behandel
de dieren, die ook meer radioactiviteit in de urine hadden. 
Beenmerg, darmkanaal en zenuwstelsel, organen die rela
tief veel vitamine B 12 verbruiken, toonden ook in deze proef 
geen verschillen in gehalte aan radioactiviteit. 

De van deze drie proeven verkregen gegevens wijzen er 
op, dat de invloed van fenytolhe en primidon op de stofwis
seling van vitamine Bl 2 slechts gering is. De ze ge nee smid
delen gaven noch een stijging noch een daling van het ver
bruik in beenmerg en zenuwstelsel .  De lever lijkt echter 
iets meer vitamine Bl 2 vast . te houden. l3ij c;lieren waaraan 
dagelijks fenytolhe wordt toegediend is mogelijk het verbruik 
in dit orgaan iets groter. Als we de gegevens van de ratten 
op de mens mogen overdragen is _het aantrekkelijk om aan 
te nemen, dat de invloed van de antiepileptische geneesmid
delen, waargenomen bij onze patient no. : 1 0 berust op een 
gedeeltelijke retentie van de toegediende "fysiologische " do-
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sering vitamine B 1 2  c . q. PGA in de lever . Mogelij k hangt dit 
verschijnsel samen met de chronische belasting van dit or
gaan door de verwerking van de toegediende antiepileptica. 

De verkregen gegevens wijzen er op dat het optreden van 
megaloblastaire anemie bij epileptici tijdens het gebruik van 
anticonvulsiva géén reden mag zijn de behandeling met anti
convulsiva te staken of te wijzigen als deze geneesmiddelen 
een bevredigend effect op de epileptische ver schijnselen heb
ben. Wel is het in deze gevallen nodig aandacht te beste
den aan verbetering van de voeding. Het is waarschijnlijk 
niet noodzakelijk profylactisch extra vitamine B 1 2  en folium
zuur voor te schrijven aan alle patienten, die gedurende 
lange tijd anticonvulsiva gebruiken. Megaloblastaire anemie 
komt immers slechts bij een klein deel van de epileptici 
voor . In overeenstemming hiermee is onze waarneming, 
dat anticonvulsiva slechts een geringe invloed hebben op de 
behoefte van het organisme aan vitamine B 1 2  en foliumzuur . 
Profylactische toediening van deze vitaminen is ons inziens 
echter nuttig bij de sociaal zwakke elementen van deze grote 
groep van lijder s aan epilepsie. 



SUMMARY AND CONCLUSIONS 

Megaloblastic anemia in epileptics treated with antico nvulsanc 
drugs . 

After prolonged anticonvulsant medication epileptic patients 
may develop megaloblastic anemia, which disorder is the 
subject of this thesis . 

In chapter I the drugs commonly used in the treatment 
of epilepsy are discussed. Special attention is paid to the 
undesirable side effects. 

Anti-epileptic drugs are mainly destroyed in the liver and 
subsequently excreted by the kidney. A small part of the 
hydantoin compounds may appear in the feces, while an even 
smaller fraction may be secreted with the saliva into the 
oral cavity. 

Chapter II consists of a re v.1ew of the published cases of 
megaloblastic anaemia observed in epileptics treated with 
various anticonvulsant drugs. This disease may be considered 
to be relatively rare because only 64 cases have been reported 
even though these drugs are widely used over long periods. 

In seventeen cases the vitamin B 1 2  concentration of the 
serum has been determined. Values from 30 to 7 3µug per 
ml were r�ported in five of these, while two patients had 
levels of 1 1 0  and 1 20µµg per ml. 

The fat absorption coefficient, the d -xylose tolerance test, 
Schilling' s urinary excretion test and the folie acid loading 
test are usually reported to be normal in the cases in which 
these  investigations have been performed. Free hydrochloric 
acid was found in the gastric jui,::e in 40 patients. Only eight 
cases had histamine refractory achlorhydria. It seems there
fore unlikely that the anemia is due to drug-induced im 
pairment of gastro •intestinal absorption. 

The treatment generally consisted of large dosages of 
vitamin Bl2 ,  pteroylglutamic acid (PGA) or both; while the 
anticonvulsant regime was often modified or discontinued. 
Flexner and Hartmann howeyer have reported a remission 
of the anemia in one patient after 'the administration of the 
relatively small amount of 5 00µg PGA daily. Recently Druskin 
et al reported a case in which they thought that an extra 
dose of 2 5µg PGA caused a• remission in a patient on a 
normal hospita! diet. 

Various theories 
0

have been put forward to explain the 
development of megaloblastic anemia in epileptic patients 
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who are treated with anticonvulsam drugs. The hypothesis 
of Hawkins and Meynell ( 1 954) who claimed an antagonism 
between folie acid and these drugs, has been accepted by 
many authors. Among these we should mention Lenman and 
Girdwood ( 1 956)  who pointed out the structural similarity 
of PGA and the antiepileptic drugs phenobarbital, prirnidone 
and diphenylhydantoin sodium. Herbert suggested the pos -
sibility that these drugs interfere with the transformation 
into its form active at the tissue level. This theory which 
assigns a central role to folie acid, does not take account 
of the observations, that the serum B12 concentration was 
decreased in about one third of the cases in which it has 
been determined, that administration of vitamin B 1 2  may 
induce a remission and that neurologie changes suggesting 
polyneuropathy have been described in a few patients. This 
establishes in our opinion the predominant significance of 
vitamin B 1 2  in part of the cases of megaloblastic anemia 
associated with anti-epileptic drugs. In the patients at least 
the apparently normal or nearly normal requirement of folie 
ucid does not support the theory that the anticonvulsant drugs 
act as folie acid antimetabolites. 

In a discussion of the etiology of this type of anemia one 
should also pay attention to nutritional deficiency, because 
of the frequency of an inadequate or suboptimal diet. 

In many reports the diet has been described as suboptimal 
or inadequate, while anorexia and vom iting which harm the 

·nutritional status also occurred rather frequently. In only 
ten out of 64 cases the diet was said to be normal. Mental 
deterioration was reported in sixteen patients. It is well 
known to experiences clinicians, that mentally disturbed 
patients may be included to use peculiar diets which are 
not sufficiently balanced. 

The purpose of our studies to be reported in chapter IV 
was to determine the relative significance of these two fac
tors: nutritional deficiency on the one hand and of the anti
convulsant drugs on the other hand. 
· In chapter III tables are given summarizing data available 

in the literature about the folie acid and vitamin B12 content 
of the foodstuffs which are commonly used in this country . 
The daily requirement of vitamin :9 12 had been reported to 
be about lµg per dag, i.�0 required quantity of folie acid 
has been estima.ted to be 250µg. The foodstuffs in the diet 
available in the wards of Groninger University Hospita! are 
estimated to contain 400-SOOµg folie acid and 5 - l Oµg vitamin 
B12 per day before preparation. 

In chapter IV a description is given of 8 patients observed 
in our department, who had developed megaloblastic anemia 
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·while taking anticonvulsants. In addition case histories of 
two patients (no. 1 and 2 )  observed in the St. Elisabeth' s of 

Groote Gasthuis , Haarlem were made available through the 
kind cooperation of Dr F. Klein. 

In our investigation of the significance of nutritional defi 
ciency and of the anticonvulsant drugs the first point we 
have studied was the quality of the diet used by these patients. 
We could obtain a nutritional history in only five out of our 
eight patients . The data were checked by questioning another 
member of the family or by a visit to the home of the 
patient. It was also found necessary to get information about 
the method of preparing the food. The results suggested an 
inadequate or suboptimal intake of protective foods in these 
five patients. ( See table 4 and 5) . In the remaining three 
patients severe mental deterioration made it impossible to 
obtain a history. The role of the diet in the pathogenesis 
of the anemia of these three patients was indicated by the 
increase of the reticulocyte count which occurred after the 
admission when the patients were fed the normal hospita! 
diet even though the anticonvulsant treatment was continued 
without any changes in two of them. Reticulocytosis was also 
observed in four out of the five patients with a history of 
an inferior diet, when they were given the normal hospita! 
diet, while the administration of the previously used anti
convulsants was continued without changes. We may there
fore conclude that the data obtained by taking the nutritional 
history and by observing the response t<, a normal diet prove 
the unsatisfactory quality of the diet in this group of patients. 

We have also tried to determine whether the administration 
of small doses of vitamin B 1 2  or PGA which were thought 
to be in the range of the estimated daily requirement, had 
effect on blood formation in patients whose anticonvulsant 
regime was continued without changes. We supposed that in 
circumstances a 1 1physiologic" quantity of these vitamins 
would be inactive if the anticonvulsant d rugs had an anti 
metabolite like effect on cell production in the bone marrow. 
We observed however a reticulocyte :response on six occa
sions, once after l µg vitamin B 1 2  daily and five times after 
1 00 -500µg PGA daily. One patient (no . 1 0) did not react to 
l µg vitamin B12 alone or in combination with 1 00 and 200µg 
PGA, while the addition of ascorbic acid was also ineffective. 
On two occasions large doses proved to be active when 
physiologic doses had been failed to induce reticulocytosis. 

In the majority of cases therefore relatively small doses 
of PGA and vitamin Bl 2 were found to improve erythropoiesis 
in patients treated with anticonvulsants. 

One can also try to detect a possible influence of anti -



Patient 

1 

2 

first admission 
3 

second admission 

4 

first admission 

5 

second admission 

6 

7 

8 

q 

10 

TABLE 4 

Response to vltamin 8 12 
small dose large dose 

not glven 3 X 15µg 
no effect 

not given 2 x l000µg 
possibly some 
effect 

reticulocytes 17. � 

not glven 3 X 15µg 
no effect 

1 µg effec ti ve 
reticulocytes 6"/o 

not given 

no effect 30µg/day 
effective 

reticulocytes 21. 4% 

no effect 2 X l000µg 
no data 

lµg/day 
no effect 

30µg/day 
effective 

retlculocytes 10',l, 

lµg/day 
no effect 

not given 

not given 2 X l000µg 
effective 

reticulocytes 15. 4% 

not given not given 

lµg/day 
no effect 

not given 

lµg/day 
no effect ��

0�f/e�? 

Response to pteroylglutamlnc acid 
small dose large dose 

noc given not given 

not given not given 

not g1ven not g1ven 

��
0�f/e�? 15000µg/dag 

no effect 

500µg/day, 
effective f1��1�

0

��{::r 
reticulocytes 4. 1',l, reticulocytes 4. 8',l, 

not given 15000µg/da y 
effective 

reticulocyres no 
data 

500µg 
effective 

not given 

reticulocytes 16. 4% 

500µg/day 
effective 

not given 

reticulocytes 5.  6',l, 

500µg/day 
effecrive 

not given 

reticulocytes 5. 4% 

not given not given 

100 and not given 
200µg/day 
erfective 

reticulocytes 11"'/o 
and 6',l, 

100 and 5000µF. 200µfday no ef eet 
no e fect (Hb nearly 

normal) 

Discominuation 
anth:onvulsant 

drugts) 

cannot be 
evaluated due 
to hospual dtet 

cannot be 
evaluated due 
to hospita! diet 

treatment conunued 

treatment conunued 

treatment continued 

treatment contlnued 

parually di,con -
tinued cannot be 
evaluated due to 
hospnal d1et 

conunued 

anuconvulsanu 
mod1fled , no data 
ava1lable about effects 

continued 

no effect ,  hut drug 
duconunued for a 
short period 

evident response to 
discontinuation of 
diphenilhydantoin sodium 
(retlcu ocytes up to 3. 8',l,) 
and of prlmidone 
(reticulocytes up to 6',l,) 

1 
1-' 
Cl 
-.J 
1 



TABLE 5 

-

Patient 1 Nutritional history Response to hospital dlet 

1 no data no data 
2 no data no data 
3 

first admission inferior diet reticulocyte response 6. 7"/o 
second admission inferior diet reticulocyte response 4. 611/o 

4 no data reticulocyte response 4P/o 
5 

first admission no data no data 
second admission no data reticulocyte response 12, 4P/o 

drug changed 
6 inferior diet reticulocyte response 9. 8"/o 
7 inferior diet no data 
8 suboptimal diet reticulocyte response 21.  ?f'/o 

1 vomiting co 
0 9 inferior diet reticulocyte re�;,onse 10. ?f'/o 

vomiting 
1 

10 no data 1 reticu1ocyte response 6"/o 
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epileptic drugs on lJlood formation by discontinuing their 
administration. From the data reportea above it is clear 
that in such a study one should control the intake of folie 
acid and vitamin B12. The condition was not generally ful
filled in previous studies of this type. We have performed 
this experiment in two patients whose intake of folie acid 
and vitamin B l  2 was kept constant by feeding then a diet 
low in vitamin Bl 2 and folie acid consisting mainly of rice 
and potatoes boiled for an excessively long time. At the 
same time they were given lµg vitamin B12 and 200µg PGA. 
(patient 9, fig. 7 page 62, and patient 10, fig. 8 page 65). 
In the first patient the interruption of phenobarbital admini 
stration had no effect, but the experiment had to be stopped 
after six days because of the increasing number of fits. 
Perhaps this period is toa short for an definite evaluation. 
Adequate data were obtained in patient no. 10 'on phenobarbital, 
primidone and diphenylhydantoin sodium, in whom a reti 
culocyte crisis was not observed after the administration 
of lµg vitamin B12 alone or in combination with 200µg PGA. 
Terminatión of diphenylhydantoin sodium and subsequently 
also of primidone led on bath occasions to reticulocytosis 
even though the intake of antianemic vitamins was kept at 
the same level . This indicates that these anticonvulsant drug� 
influence erythropoiesis possibly by increasing the require -
ment of the organism for vitamin B l 2  or folie acid. The 
increase must be considered relatively small, because even 
though the administration of the drugs was started again, 
the reticulocyte level increased once more when the diet 
low in vitamin Bl 2 and folie; acid which had been supple -
mented with l µg B12 and 200µg PGA . was replaced by the 
normal hospita! diet . 

In our opinion the available data indicate the significance 
of an inadequate diet in the etiology of the: type of anemia. 
An additional factor which is probably of minor importance 
is an effect of the anticonvulsant drugs on the organism 
which presumably results in an increased requirement of 
vitamin B12 and folie acid. This is in agreement with the 
relatively low incidence of this type of anemia in epileptic 
patients even though the treatment with drugs is generally 
continued for many years. 

In chapter V anima! experiments are reported in which 
the influence of primidone and diphenylhydantoin sodium on 
the utilisation of vitamin B12 and its distribution in various 
organs were studied. 

In the first experiment primidone was administered in 
the diet ( 7, 5g per kg diet} for four weeks to young white rats . 
In a paired feeding setup the control animals were given 
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the same vitamin B 1 2 -free diet. The primidone group had 
a lower body weight while the liver was enlarged. We could 
not find significant differences  between the two groups in 
the distribution of Co 5Llabeled vitamin B l  2 which had been 
given prior to the administration of primidone in the various 
organs . 

The influence of diphenylhydantoin sodium on the meta
bolisni of radio -B1 2  was s tudied in two experiments. First 
young adult rats were gi\ c:n a dose of labeled vitamin B12 .  
Then one group was given diphenylhydantoin sodium in the 
food ( 7 00mg per kg) over an eight-week period while the 
control group was pairfed with the s ame vitamin B 1 2 -free 
rliet without rliphenylhydantoin sodium . The body weight and 
tne weight of the various organs was the same in bath 
groups .  The radioactivity of the whole body was determined 
five days after injection of labeled vitamin B12 but before 
the administration of diphenylhydantoin sodium was started 
and after eight weeks on the diphenylhydantoin sodium con
taining diet .  In the diphenylhydantoin sodium treated group 
an average of 32 . 4% of the initial amount of labeled B12 
was present at the end of the experiment, in the pairfed 
control group 34 . 4%. Statistical calculation indicate that this 
is not a significant differenc e .  

The radioactivity measurements i n  the various organs 
known to have a relatively high B12 requirement for example 
the bone marrow and the nervous system did not show dif
ferences between the two groups.  In a paired comparison 
of the two groups we found that in the diphenylhydantoin 
sodium group the liver contained more radioactivity in eight 
out of ten pairs and the kidney - the other maj or depot organ 
for vitamin B12 in the rat - in eight out of ten pairs . In 
a paired comparison the ratio between radioactivity of the 
liver and that of the kidney was higher in nine out of ten 
rats on the drug, than in the control groups .  However if 
one applies Wilcoxon ' s  test in which the groups are com 
pared as a whole, ·the difference was not significant. It is 
therefore difficult to evaluate the data. 

In a second experiment with diphenylhydantoin sodium this 
drug was also fed to rats over an eight week period . These 
rats and the c ontrol rats were fed ad libitum. The diet con
tained crude casein , a source of vitamin B12 .  Both groups 
were also given five injections of lµg non -radioactive vita
min. A labeled dose of 0 . 006µg.vitamin B12 was administered 
by subcutaneous injection at the end of the eight week period 
on the diphenylhydan .)in sodium containing diet (7 00mg/kg) 
or the control diet. The rats were killed 48  hours after the 
tracer dose had been given. The weight of the whole body 
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and of the various or gans did not show significant differences 
between the two groups. The radioactivity of the liver was 
however significantly higher in the group treated with the 
drug which also had more radioactivity in the urine. The 
bonemarrow, the small intestine and the central nervous 
system did not show any differences in radio -B12 content. 

In the three experiments performed by us we could detect 
at most a limited effect of the tested anticonvulsants on 
vitamin B12 metabolism. The administration of these d rugs 
was not associated with either a decreased or an increased 
utilisation in the organs especially susceptible to vitamin 
B12 deficiency: the bone marrow and the central nervous 
system . This is an argument against the theory that the 
anticonvulsants have an antimetabolite like effect on blood 
formation. The liver apparently may retain more vitamin 
B12 in animals given diphenylhydantoin sodium . This is 
possibly due to an increased utilisation in this organ. If it 
is allowed to transfer the data obtained in the rat to the 
human organism; we may believe that the effect of the anti 
epileptfo drugs observed in case 1 0  is due to retention in 
the liver of an increased percentage of the administered 
physiologic amo.unt of the antianemic vitamins. This is pos 
sibly related to the chronic laad this organ has to deal with 
in the metabolism of the anticonvulsant drugs. 

In conclusion we may say that the available data indicate 
that megaloblastic anemia does not necessitate a discon
tinuation or even a modification of the anticonvulsant ·regime 
in epileptic patients if the epilepsy is adequately controlled. 
In patients with anemia one should pay special attention to 
improvement of the diet. We do not believe that it is neces 
sary to advise prophylactic administration of vitamin , B 1 2  
and PGA to all patients on long term anticonvulsant medi 
cation. Megaloblastic anemia is known to develop in only 
a small percentage of the large number of epileptic patients 
using one or more of these drugs . In accordance with this 
is the relatively small increase of the requirements of the 
organism for the antianemic vitamins, which was suggested 
by the data obtained in patient no. 1 O .  

Attention should be paid to the nutrition of those patients 
with epilepsy who are liable to develop deficiency disease 
because of their men tal and /  or social status . In this group 
prophylactic administration of vitamin B 1 2  and folie acid in 
combination with the anticonvulsant medication is a useful 
procedure. 
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RIN GKA SAN DAN KESIMPULAN 

Bab I membitjarakan dengan ringkas obat 2 jang umum 
digunakan untuk pengobatan ( terapi) penjakit ajan. Disam 
pingnja terutama dikemukakan akibat gnj a j ang tidak dikehendaki . 
Djikalau antikonvulsiva ini dipakai terus -mene rus, maka 
komplikasi seperti anaemia megaloblastair mungkin terdjadi. 
Anaeniia sematjam inilah jang mendjadi pokok pembitjaraan 
buku ini. 

Antiepileptika terutama dipetjah -petjah didalam hati, lalu 
dikeluarkan dari badan melalui gindjal. Sebagian ketjil dari 
golongan hydantoïn meninggalkan badan be::;erta dengan 
kotoran, sedangkan ada bagian jang lebih ketjil keluar dengan 
ludah masuk kedalam rongga mulut. 

Bab II memberi suatu ringkasan tentang casus 2 anaemia 
megaloblastair, disebabkan oleh pengobatan dengan anti
epileptika, jang pernah diberitakan dalam kepustakaan dunia. 
Boleh dikatakan penjakit ini adalah suatu penjakit jang dj arang 
diketemui, walaupun banjak sekali manusia jang menderita 
penjakit ajan menggunakan antikonvulsiva ini . Sampai kini 
dikenal hanja 64 orang pasièn dengan penjakit ini. 

Lazim dikemukakan, bahwa makanan si penderita penjakit 
kekurangen darah ini, tidak sempurna adanja ,  serta mereka 
sering kurang nafsu makan dan sering pula suka muntah 2 • 

Disampingnja para pasièn dengan penjakit ini pada umumnja 
berintellek rendah, sedangkan keadaan rohnja sering djauh 
dari biasa.  Akibat faktor 2 ini pada soal makanan si sakit 
mudah dimengerti oleh  para tabib jang berpengalaman. Dari 
64 orang j ang menderita penjakit ini hanja sepuluh orang 
mempunjai riwajat màkanan jang dapat dipandang normal. 
Kadar vitamin B 1 2  dalam serum diselidiki pada tudjuh belas 
orang pasièn dan terbukti, bahwa pada lima orang kadar 
vitamin ini adalah s erendah 30µ.µg/ml- 7 3 µµf/,/ml; pada dua 
orang kadar ini adalah 1 1 0µµg/ml - 1 2 0µµg/ml. Koèfisièn 
resorbsi zat lemak,. resorbsi d -xylose, penjelidikan setjara 
Schilling dan toleransi test dengan asam folie ternjata tidak 
terganggu adanja.  Pada 40 pasièn didapati zat asam bebas 
didalam lambungnja .  Hanja pada delapan penderita anaemia 
sematjam ini terdapat achloorhydria j ang refraktair untuk 
histamin. Pada pokoknja pada pasièn ini tidak terdapat 
pengurangan daja resorbsi dari saluran pentjernaan makanan, 
jang dapat dikatakan adalah akibatnja pengobatan dengan 
antikonvulsiva itu . 

Terapi untuk ana�mia ini sampai sekarang terdiri atas 
pemberian vitamin B 1 2  atau asam folie dalam dosis jang tinggi 
sekali atau kombinasi dari pada kedua vitamin jang tersebut 
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1m. Disamping itu seringkali sebagian dari pengobatan dengan 
antiepileptika djuga dihentikan atau diubah . Pada s:::.tu kali 
didapati oleh Flexner dan Hartmann penj embuhan seorang 
penderita penjakit ini dengan menggunakan PGA dalam dosis 
jang djauh lebih rendah, ialah 500µg sehari, sedangkan 
belum lama ini Druskin e. s. memberitakan satu pasièn j ang 
djuga mendjacli sembuh dengan dosis serendah 2 5 µg PGA, 
sedangkan antikonvulsiva diberikan te rus dan si sakit mendap at 
makanan jang normal . 

Antara teori 2 ten tang sebabnja anaemia megaloblastair 
pada pasièn jang diobati dengan antiepileptika, adalah suatu 
teori, dikemukakan oleh Hawkins dan Meynell ( 1954) , j ang 
mengandjurkan, bahwa antara asam folie dan antiepileptika 
adalah suatu aksi be rlawanan (antagonisme) .  Teori ini, jang 
mempunjai pengikut jang terbesar, djuga dipertahankan oleh 
Girdwood dan Lenman, jang mengemukakan persamaan struk
tur antara tj intjin pyrimidin dari PGA dan dari antiepileptika .  
Herbert mengira, bahwa antiepileptika ini mepunjai sifat untuk 
me nahan pengubahan asam folie dalam djaringan2 badan d alam 
bentuknja jang aktip . 

Terhadap pendapat 2 ini , jang seolah -olah mengandjurkan 
asam folie adalah satu-satunj a obat jang  bersangkutan dengan 
penjakit anaemia ini, hendaklah kami kemukakan disini, 
bahwa kadar vitamin B12 adalah rendah dalam s e rumnja 
sepertiga dari para pasièn 2 jang diselidiki, bahwa pengobatan 
dengan vitamin B12 adakala berhasil dan bahwa kadang 2 

terdapat tanda 2 neurologis pada beberapa pasièn seperti 
didapati dalam keadaan defisiènsi vitamin B l 2 ,  Maka p a 
tutlah kiranja bila kami mempe rtahankan disini, bahwa pada 
salah sua tu bagian dari para pasièn bukan asam folie akan 
tetapi vitamin B12 -lah jang terpenting. Pendapat ini seolah
olah bertentangan dengan anggapannja Hawkins dan Meynell 
adanja suatu aksi antagonisme antara asam folie dan anti
konvulsiva itu .  Melihat kebutuhan pasièn 2 ini akan asam folie 
adalah sebanjaknja kebutuhan jang biasa, maka tidak dapat 
dikatakan adanja suatu aksi antagonisme . Akan tetapi men
gingat apa jang lebih dahulu dikatakan tentang makanan si  
sakit, bahwa sering didapati pada mereka suatu keadaan m a 
kanan jang buruk, maka sebagai sebab anaemia ini harus 
diperhitungkan djuga diaeta jang tidak s empurna. Maksud pen 
jelidikan kami jang dibentangkan dalam bab IV dan V adalah 
menentukan pengaruhnja makanan dari satu fihak dan dari 
fihak lain, pengaruhnja anti�pileptika atas etiology penj akit 
ini . 

Bab III menjadjikan satu tabel tentang kadar 2 PGA dan 
vitamin B12 jang didapati didalam beberapa bahan makanan 
dalam keadaan mentah, jang lazim dimakan sehari -hari di 
negri ini . Kebutuhan sehari -hari akan vitamin B 1 2  untuk 



- 1 1 4 -

manusia ditaksir sebesar l µg, serta untuk asam folie tak
siran ini adalah sebesar 250µg. Dalam makanan sehari
hari dari Rumah Sakit Universitet di Groningen ditaksirkan 
oleh kami, dengan perantaraan tabel jang tersebut, kadarnja 
asam folie kira 2 400-5 00µg, kadarnja vitamin B 1 2  kira 2 
5 -l Oµg. 

Dalam bab IV dibitjarajan delapan orang pasièn jang 
deselid_iki sendi ri, dengan penjakit ajan jang djuga menderita 
anaemia megaloblastai r herbubung dengan pengoba tanja dengan 
antikonvulsiva. Lagi pula dilaporkan disini dua orang pasièn 
jang dirawati di rumah sakit St. Elisabeth ' s  atau Groote 
Gasthuis di Haarlem. 

Dalam penjelidikan ini kami mentjoba mentjahari pendje -
lasannja, pertama; peri hal makanan si pasièn dan kedua: peri 
hal antiepileptika, berhubung dengan asal-usul penjakit ini. 
Maka terutama kwaU tet makanan si sakitlah mendapat perhatian 
kami sepenuh-penuhnja. Dari delapan orang pasièn hanja 
lima jang dapat memberi riwajat makanannja. Ternjata, 
bahwa pada kelima pasièn ini didapati kekµrangan 2 akan 
"proteetive foods" . Dari tiga pasièn sama sekali tidak 
mungkin untuk mendapati keterangan dalam hal ini disebab 
kan oleh kebodohan (debilitas) si penderita. Walaupun begitu, 
kami masih dapat memperoleh keterangan tentang makanan 
orang ini, dengan mengunakan perhitungan retikulositnja 
sehari-hari. Ketika mereka ini diberikan makanan rumah 
sakit jang biasa (sehari -hari ) ,  sedangkan pengobatannja dengan 
antiepileptika tidak diubah, terdjadilah pada mereka suatu 
"puntjak retikulosit" . Pada empat dari lima pasièn jang 
mempunjai riwajat makanan jang buruk, terdjadi pula suatu 
perbaikari anaemianja dengan makanan rumah sakit jang 
biasa, sedangkan antikonvulsiva tidak dihentikan atau diganti . 
Pendapatan2 setjara anamnese dan setjara klinis ini mem 
berikan kepç1.da kami suatu kejakinan, bahwa makanan penderita 
anaemia megaloblastair sematjam ini djauh dari sempurna. 

Selandjutnja diselidiki apakah asam folie eq vitamin B 1 2  
dalam dosis jang rend�h dan jang mendekati kebutuhan manusia 
sehari -hari, dapat berfaedah dalam terapi anaemia semat
jam ini, tanpa perubahan pengobatannja dengan antiepileptika. 
Menurut pendapat kami vitaniin2 ini dalam dosis jang mende 
kati djumblah jang fysiologis tidak akán berdaja dalam suatu 
keadaan antagonisme .  

Dalam penjelidikan kami terdapat enam kali r1untjc:1.k reti 
kulosit ini: ialah satu kali dengan lµg vitamin B 1 2  dan 
lima kali dengan 100 -500µg PGA. Pada pasièn nomor 1 0  tidak 
terdjadi suatu puntjak retikulosit dengan lµg vitamin B 1 2  
ataupun dengan 1 00 "200µg PGA. Pada pasièn2 lainnja 
ternjata bahwa vitamin B 1 2  dan asam folie ,  dalam dosis 
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jang rendah, berfaedah pada pasièn jang memakai antiepi 
leptika ini. Keterangan 2 ehusus tentang pengaruhnja anti 
konvulsiva atas kebutuhan akan asam frlie dan vitamin B 1 2  di 
peroleh dengan menjelidiki penghentian antikonvulsiya atas 
pembikinan darah baru, sedangkan pemberian vitamin B12  
dan asam folie dipertahankan pada suatu dosis jang tetap. 
Penjelidikan sematj am ini dapat kami lakukan pada dua 
pasièn. Pada pasièn jang pertama (nomor: 9) tidak terdjad:i. 
suatu reaksi atas penghentian fenobarbital jang dipakai 
olehnja, akan tetapi penjelidikan ini hanja dapat didjalankan 
selama enam hari . Pada pasièn jang kedua (nomor: 1 0) 
penjelidikan dapat diteruskan tjukup lamanja, sehingga mem 
berikan kemungkinan untuk menarik beberapa kesimpulan 2 • 

Dalam hal pasièn jang teraehir ini te rbukti, bahwa ·pem 
berian l µg vitamin B 1 2  tidak berdaja, begitu pula dalam 
kombinasinja dengan 2 0 0µg PGA sedangkan antikonvulsiva 
diberikan terus -menerus. Akan tetapi pada saat fenytoïn 
dihentikan terdjadilah suatu pemuntjakan retikulosit2 , begitu 
pula pada saat ketika primidon dihentikan, sedangkan 
pemberian asam folie dan vitamin B 1 2  adalah tetap dan 
tidak diubah-ubah selama penjelidikan ini. Hasil penjelidi
kan ini memberikan beberapa bukti, bahwa antikonvulsiva 
mempengaruhi, ialah meninggi, kebutuhan badan akan vitamin 
B12  dan asam folie. Bahwa peninggian kebutuhan ini hanja 
ketjil sekali, terlihat pada terdjadinja suatu puntjak reti 
kulosit lagi, ketika makanan si pasièn (jang dengan se.ngadja 
defisièn akan vitamin B12  dan asam folie, ditambah den
gan lµg vitamin B 1 2  dan 2 00µg PGA) ,  diganti dengan 
makanan jang biasa. 

Pendapatan pada pasièn2 ini membuktikan bahwa besar 
pengaruhnja makanan si sakit atas terdjadinja penjakit 
kekurangan darah sematjam ini, akan tetapi disampingnja 
kebutuhan akan vitamin Bl  2 dan asam folie , ternjata meninggi 
djuga oleh karena pemakaian obat 2 antiepileptika. 

Dalam bab V kami membitjarakan pertjobaan2 kami 
dengan menggunakan tikus besar berwarna putih jang 
masih muda, jang mendapat tertjampur dalam makanannja 
primidon atau fenytoïn, untuk menjelidiki pengaruhnja obat2 

ini atas pemakaian serta pembagian vitamin B12  dalam 
beberapa alat 2 tubuh. 

Dalam pertjobaan pertama binatang 2 ini diberikan primi
don dalam makanannja jang dengan sengadja tidak mengan
dung vitamin B 1 2  selama empat minggu. Suatu golongan 
tikus2 lain, guna sebagai kontrole , djuga mendapat makanan 
seperti tikus pertjobaan diatas ini, serta banjaknja sama 
djuga. Ternjata bahwa tumbuhnja tikus 2 jang mendapat 
primidon lebih kurang adanja, serta hatinja mendjadi lebih 
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besar. Pembagian vitamin B 1 2  jang radioaktip , jang lebih 
dahulu telah rliberikan kepada kedua golongan tikus 2 ini s e 
tjara injeksi,  tidak berbeda rlalam tiap 2 tikus jang be rpasang 
an. 

Begitu pula diselidiki pengaruhnja fenytoïn atas tingkahla 
kunja vitamin B 1 2  jang radioaktip dalam badan si tikus. Dalam 
pertjobaan jang pe rtama dengan fenytoïn, vitamin R l 2  jang 
radioaktip ini, ct1berikan kepada tikus pada perm ulaan peme -
rik s aan .  Sebagian dari tiku.�·- ini diberikan, tertj ampur dalam 
makanannja ,  1 Omg fenytoïn tiap <! hari. Sesuai dengan pertjobaan 
jang pe rtama, makanan si tikus ini tidak mengandung vitamin 
B 1 2 ,  s e rta banjaknja untuk sepasang tikus adalah sama. Ter
njata , bahwa anta ra kedua golongan tikus :! itu tidaklah ter
djarli pe r bedaa n da la m bt•ra t badannja ,  begitu pula tidak dida 
pati pe rbedaan dalam timbangan alat � tubuh. Kegiatan radio 
aktip badan tikus .2 jang m endapat fenyto1n selama delapan 
minggu adalah 34 , 5prosen da ri kegia ten permulaan vitamin 
B 1 2  jang radioaktiµ , s e rta tikus � kontrole mengandung 3 5 ,  5 
prosen. Pe rbdaan ini tidak dapat dianggap signifikant menurut 
ilmu statis tik . Begitu pula a;1ta ra kegiatan radioaktipnja alat�  
tubuh tidak te rdapat perbe daan jang signifikant. Walaupun 
tidak ada pe rbedaan jang signifikant ditindjau dari sudut 
ilmu statis tik menurut s jarat� \\'ilcoxon antara kegiaten radio 
aktip alat :: tubuh, jang lazi.m membutuhi banjak vitamin B l2,  
seperti dja ringan j ang membuat da rah baru ( sumsum tulang) 
dan bagian sjaraf , akan tetapi, bila kami menjelidikinja 
setjara sepasang d emi sepasang, te rdapatlah suatu perbedaan 
dalarn hati dan gindjal. Kedua alat tubuh ini te rk enal sebagai 
tempat penimbunan vitamin B 1 2  dalam badan tikus.  Pada 
delapan dari sepuluh ekor tikus jang mendapat fenytoïn, ter
dapat dalam hatinj a lebih banjak vitamin B12 dibandingkan 
dengan tikus 2 jang me rupakan kontrolenja. Pada delapan 
dari sepuluh ekor tikus jang rnendapat fenytoïn, banjaknja 
vitamin B 1 2  dalam gindj alnja te rnjata lebih rendah kalau 
dibandingkan dengan tikus kontrole sepasangnja. Dalam rasio 
antara hati dan gindjal, pe rbedaannja antara kedua golongan 
tikus ,  mendjadi lebih be sar, sehingga pada sembilan dari 
sepuluh ekor tikus jang mendapat fenytoïn, rasio ini adalah 
lebih tinggi dari pada kontrolenja .  Artinja perbedaan 2 ini 
jang m enurut sjarat::? Wilcoxon tidak dapat dikatakan sig
nifikant, dimana kedua golongan tikus 2 ·ini dibandingkan sebagai 
golongan utuh, tidak mudah dimenge rti. 

Dalam pe rtjobaan jang kedua qengan fenytoïn, dua golongan 
tikus 2 dibe rikan abat ini selama d elapan minggu. Disarnping 
itu kedua golongan ini mendapat makanan jang rnengandung 
vitamin Bl 2 dalam kwantitet normal, serta banjaknja maka 
nan tidak terbatas . Selama pe rtjobaan ini , tikus 2 diberikan 
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lima kali l µg vitamin B12 jang tidak radioaktip . Delapan 
minggu setelah pertjobaan dimulai, vitamin B l 2  j ang radio
aktip diberikan kepada semua tikus 2 , dalam dosis j ang ketjil . 
48  djam kemudian semua tikus 2 ini dibunuh. Berat badan 
dan timbangan alat 2 tubuh antara kedua golongan tikus 2 ini 
tidak memperlihatkan perbedaan 2 . Kegiatan radioaktip vi 
tamin B12 jang terdapat dalam hati dari golongan tikus2 

j ang mendapat fenytoïn, adalah lebih banjak bila dipandingkan 
dengan kontrolenja. Begitu pula halnja denga:i air kentingnja. 
Sesuai dengan pendapatan 2 kami dalam pertjobaan jang le 
bih dahulu, dalam pertjobaan ini pula tidaklah terdapat 
perbedaan 2 antara kedua golongan tikus 2 dalam kegiatan 
radioaktip dalam sumsum tulang, usus , dan bagian sjaraf, 
sebagai alat 2 tubuh j ang banjak membutuhi vitamin B l 2 .  

Pendapatan 2 dari ketiga pertjobaan ini memperlihatkan, 
bahwa pengaruhja fenytoïn dan primidon atas tingkah-lakunja 
vitamin Bl 2 dalam badan adalah ketj il sekali. Obat 2 ini 
tidak menjebabkan suatu kelebihan atau kekurangan pema 
kaian vitamin B 1 2  dalam sumsum tulang atau b agian 
sjaraf . Hanja didalam hati dari tikus jang mendap at 
fenytoïn terdapat lebih banjak vitamin B 1 2 .  Dari pertjobaan 
dengan binatang j ang diberikan fenyto'in terbukti , bahwa 
kebutuhan dalam alat tubuh ini, adalah lebih tinggi. Bila 
diperbolehkan untuk mempersamakan badan manusia dengan 
badan tikus untuk proses sematjam ini, maka mudah dimen 
gerti, bahwa pengaruhnja abat antiepileptika j ang diketemui 
pá.da pasièn nomor 10, adalah disebabkan oleh karena vi 
tamin B 1 2  dan PGA, j ang diberikan kepadanja dalam dosis 
"fysiologis" , sebagian tertahan didalam hati. Mungkin fe 
nomén ini berhubungan dengan pekerdjaan jang dibebankan 
atas hati jang berlebih -lebihan, untuk mempetj ah-petjah an
tiepileptika ini, jang diberikan setjara chronis .  

Pendapatan2 jang diperoleh menundjukan, bahwa terdjadinja 
anaemia megaloblastair sebagai komplikasi dari pemakaian 
antikonvulsiva oleh penderita 2 penjakit ajan, tidak boleh 
mendjadi suatu alasan untuk mengubah atau menghentikan 
pengobatan dengan antikonvulsiva ini, bila abat itu berdaja 
terhadap penjakit ini. Akan tetapi baiklah adanja untuk 
memperhatikan makanan pasièn 2 ini s e rta bila perlu mem 
perbaikinja. Menurut perasaan kami tidak perlu untuk 
memberikan vitamin B12 dan asam folie ekstra seba gai 
tindakan profylaktis , kepada semua pasièn 2 jang memakai 
antikonvulsiva setjara terus-menerus,  karena anaemia mega
loblastair itu hanja te rdapat paàa salah suatu bagian jang 
terketjil dari orang 2 jang menderita penjakit aj an. Sesuai 
dengan pengetahuan ini adalah pendapatan kami, bahwa pe 
ngaruhnja antikonvulsiva itu terhadap kebutuhan si organisme 
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akan vitamin B l 2  dan asa.m folie adalah sangat ketjil sadja. 
Pemberian vitamin 2 setjara profylaktis adalah baik menurut 
pandá.ngan ka.mi, untuk mereka dari golongan penderita 
penjakit ajan ini, jang terburuk ditindjau dari sudut keadaan 
sosial. 
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