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HOOFDSTUK IX. 

SAiVIENVATTING DER DOOR i\IIJ ONDERZOCHTE 
GEVALLEN VAN HUIDTUBERCULOSE. 

In totaal werden door mij 79 patienten met tuberculeuse huid
aandoeningen bacteriologisch onderzocht. 

Een dezer patienten (No. 38) had naast lupus vulgaris tevens 
tuberculosis colliquativa. Dientengevolge werden dus 80 tnbc1"
culcwo;c huidaandoeningen bacteriologiseh onderzocht en weI: 

68 gevalJen van lupus vulgaris, 
8 gevaJlen van tuberculosis colliquativa, 
4 gevallen van tuberculosis verrucosa. 

Het bacteriologisch onderzoek gat' de volgende l'esultatell: 

Aard del' aandoening AantaI humaan bovien I neg-atief 

lupus vulgaris 68 41 19 8 
tuberculosis colliquativa 8 5 2 1 
tuberculosis verrucosa 4 0 4 0 

totaal 80 46 25 9 

Van de 68 onderzochte lU]J1I8,(}e'uallen werden 69 primaire 
cultures aangelegd (No, 17 werd wegens een tijdelijk gebrek 
aan voedingsbodems aileen op caviae geent, terwijl in de ge
vallen 2 en 79 de eerste primaire bodementing llegatief bleef, 
zoodat van deze gevallen nog een tweede keer primair op bodems 
werd geent). 

Van deze 69 primaire lupuscultures gaven 58 = 84 % posi
tieve uitkomsten, wat in vergelijl<ing met de door andere auteurs 
bereikte resultaten zeer gunstig genoemd mag worden, 

Van deze 68 onderzochte lupusgevalJen werden 63 primaire 
caviaentingen verricht. 

Van deze 63 primaire caviaentingen gaven 32 = 50,8 % posi
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tieve resultaten, Uit mijn bacteriologische lupusonderzoekingen 
bleek dus, dat de cultuul'methocle zeer veel gevoeliger voor het 
aantoonen clel' tubel'kelbadllen was dan de caviapl'oef. 

Om deze twee reagentia ten opzichte van hun gevoeligheid 
VOOI' humane en bovine, uit lupus vulgm'is afkomstige, tubel'
kelbacillen eenigszins te kunnen \'erge!~jken, heb ik de gediffe
rentieerde 60 lupusge\'allen met hun uitkomsten van cultuur- en 
ca viapl'oef in tabel gebracht: 

Gevallen \Pl'imail'e I positief 1 Cavia- I positiefI cultul'es entingen 

I
lupus human us 41 42 40 = 95,24 o/c 38 23 = 60,52 %I 
lupus bovinus , 19 19 1818 = 94,6 o/c 9 = 50 % 
... . _- I.•.- -
totaal , , 60 61 58 = 95 56 32 = 57,1 % i %1 1 

Uit deze voomfgaande tabel blijkt dus wederom, dat de cul
tum'methode zoo\vel voor het aantoonen van humane als van 
bovine tuberkelbacillen, veel geYoeliger is dan de caviaproef, 

Bij cle beool'deeling clezer resulta.ten mag evenwel niet uit het 
oog verloren worden, dat al deze gevallen lupusgevallen be
tl'offen, in welk weefsel men, zooals reeds meel'del'e auteurs 
opmerkten, zeer vaak met weinig virulente tubel'kelbacillen 
heeft te maken, 

Van de in totaal 68 bacteriologisch onderzoch te gevallen van 
lupus vulgaris werden 65 X tegelijkertijd cultUl'es aangelegd en 
caviae geent (geval 2 werd OJ) deze wijze 2 X onclerzocht, tenvijl 
in 4 lupusgevallen of aileen een cultuur of alleen caviae werden 
geent) , 

De uitslagen van deze gelijktijdige cultuul'- en eaviaentingen 
geven naast elkaar in tabel gebracht 't volgencle beeld: 

I Aantal hUlIIaan baYienI 
, 

I 82432cultuur +, cavia + 
24 15 9cultuur +, cavia 

11 0cultuul' - , cavia + 
-cnltuur - , cavia  8 I 
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Dus ook weer hieruit blijkt nogmaals duidelijk de grootere 
gevoeligheid del' cultuurmethode, voor het aantoonen van tuber
kelbacillen in lupusweefsel. 

De uitslagen del' verschillende cultuurbuizen, die primair met 
lupusmateriaal werden geent, heb ik in de volgende tabel onder
gebracht: 

vcrontAant.aiBodems positiefI [ IhUIll ·1 bO\.. j neg. , cuituurbuizcn r einigd 

L.m.gl. 144 7272 = 50 % 66 6 10 
L.z.gl. 133 2278 = 68,6 % 56 55 5 
P.m.gl. 114 59 = 51,7 % 52 7 755 
P.z.gl. 108 37 Hi 55 5153 = 49 % 

Een betel' overzicht van de gevoeligheidsverschillen en dan 
ten opzichte van het humane en het bovine type geeft de ollder
staallde tabel, waarin aileen de, van de gediffel'entieerde lupus
gevallen afkomstige cultuul'buizen zijn ondergebracht: 

I L.Ill.gl. 

lupus hum. g4 
lupus bov. 42 

I positief I Lz .gl. 

66 = 78,6 % 76 
6 = 14.3 % 38 

positief 

56 = 73,7 % 
22 = 58 % 

I 

I Pm .gl. 

lupus hum . 73 
I lupus bov. 28 

I posit icf I P.zgl. 

52 = 70,9 % 63 
7 = 25 % 31 

I positief 

37 = 58,7 % 
16 = 51.6 % 

Uit deze laatste tabel bl\jkt dus, dat voor den humanen 
tuberkelbacil de "Lowenstein" met glycerine het gevoeligste 
milieu vormt. 

Voor den bovinen bacil is dit de "Lowenstein" zonder glycerine. 

Bij de, het eerst positief zijnde voedingsbodems van 40 pI' i
maire positieve hUmane lupuscultures waren: 

35 maal de "Lowenstein" met glycerine, 
21 de "Lowenstein" zonder glycerine, 
24 " de "Petragnani" met glycerine, 
15 de "Petragnani" zonder glycerine 
(in 1 geval was geen Petragnani geent). 
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Riel' is bedoeld het aantal voedingsbodems, dat bij deze posi
tieve cultures 't eerst positief was. Vaak waren verschillende 
bodems tegelijkertijd positief. 

Bij de, het eerst positieve voedingsbodems van 18 primaire 
positieve bovine lupuscultures waren: 

4 maal de "LOwenstein" met glycerine, 
16 " de "Lowenstein" zonder glycerine, 

4 " de "Petragnani" met glycerine, 
12 " de "Petragnani" zonder glycerine 
(in 2 gevallen was geen Petragnani geent). 

De gemiddelde tijdsduUl' tot het positief worden del' cultures 
uit lupusweefsel bedroeg voor de humane lupusgevallen 32,5 
dagen, terwij I hier de langste tij d 60 dagen en de koltste tijd 
tot het positief worden 17 dagen bedroeg. 

Voor de bovine, uit lupus vulgaris stammende, tuberkel
bacillen bedroegen deze tij den respectievelijl, 59 dagen, 99 dagen 
en 30 dagen. 

Indeeling del' gedifferentieerde lupllsgevallen volgens den leef
tijd, waarop de aandoening begon: 

Zicktebegin Aantal I hUlllaan bovicnL 
0- 5 jaar 14 9 5 = 35,7 % 
5-10 3 = 21,5 %14 11

" 
10-20 15 10 5 = 33,3 0/0

" 20 jaar en ouder . 17 11 I 6 = 35,3 % 
I 

totaal. 60 41 \ 19 = 31,7 %, 
.. 

~ I I
- . 

Uit deze hebel is dus mindel' duidelijk de voorkeur van den 
bovinen bacil voor den leeftijd van 0-5 jaar af te lezel1, dan dit 
het geval is in de tabel van Griffith (zie Roofdstllk V). 

Ret totaal percentage bovine lllpllsgevallen bedraagt hier 
31.7 % bij een totaal van 60 bacteriologisch gedifferentieerde 
lupusgevallen. Indien men den moeili.iker groei van den bovinen 
bacil in aanmel'king neemt, mag verondersteld \Vol'den, dat in 
het meerendeel del' niet gedifferentieerde 11lplIsgevallen (8) de 
bovine bacil aanwezig was, zoodat waarschijnlijk het juiste 
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bovine percentage iets hooger Iigt. Deze verollderstelling komt 
overeen met het hooge percentage (75 %) del' niet gedifferen
tieerde gevallen, waarin regelmatig contact met vee plaats vond 
(zie onder). 

VerdeI' heb ik steeds getracht eenig verband tusschen het 
gevollden tuberkelbacillentype en een eventueel aanwezig ge
weest zijnde besmettingsbron te zoeken. Hierbij was ik bijna 
uitsluitend aangewezen op, door den patient verstrekte, anam
nestische gegevens. 

Steeds werd nauwkeurig geYnformeerd naar tuberculeuse 
aalldoeningen in de familie. 

Dam' illfecties met bovine tuberkelbacillen echter gl'ootendeels 
door middel van hiel'mede besmette melk worden teweeg ge
bracht, Vl'oeg ik verdeI' steeds nam' het drinken van ongekookte 
melle Deze laatste vraag gaf echter niet het minste houvast, 
daar nagenoeg iedere, door mij onderzochte patient, dit min of 
meer regelmatig deed, 

Daal' een veelvuldig plants hebbende omgang met vee de mo
gelijkheid tot infectie met bovine tuberkelbacillen vanzelfspre
kend verhoogt, heb ik dan ook gemeend bi.i dit onderzoek aIleen 
hiel'aan eenige waarde te kunllen toekenllen, 

Deze anamnestische gegevens heb ik in de volgende tabel 
ondergebracht. 

Onc!cI'7.och te I Tubcrcul ose in IRegclll1atig contactAantal 
III 11lpusgcnlllcm dc familic met vee 

humaan 14X = 34,2 %41 15X = 36,5 % 
bovien 19 8X 42 %3X - 16 % 

6X 75 %8 0~gatief ._ .~~ 
I --, - . 

totaal, . , , 68 18X = 26,5 o/c 128X 41 % 
1 

In deze tabel valt allereerst het relatief hooge aantal positieve 
familieanamneses bij de, door den human en tuberkelbacil ver
oorzaakte lupusgevallen op, 

Het percentage luPUSpatiellten, dat geregeld met vee in aan
raking kwam, vel'toont daal'entegen mindel' groote verschillen. 

Hierbij mag echter niet vel'geten worden, dat het optreden 
van infecti es met den bovinen tuberkelbacil voornamel\jk aan 
het clrinken van ongekookte melk wordt toegeschreven. 
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Dit laatste zal natllurlijk door een geregelden omgang met vee 
in de hand wonlen ge \\" erkt, maar, en dit geldt da n natuurlijk 
YOOl'al yoor de plattelandsbevoll(ing, ook mjjn patienten, di e nie t 
met vee in aanraking kwamen, gaven toch een meer of mindel' 
veelvuldig gebl'uik van ongekookte melk toe. 

Hieraan meen ik dan ook hoofdzakelijk mij n hoog aanta1 
bovine gevallen te moeten toesch rij \'en. 

Zooals aJreeds opgemerkt werd en 8 gevallen van tuberculosis 
colliqnnti'Uct lJacterio1ogisch onderzocht. 

In 7 gevallen hi e rvan kon het tuberkelbacillentype bepaa1d 
worden. 

In 6 geval len werd tegelijkertijd primair op caviae en op voe
dingsbodems geent. 

In 3 gevallen hi ervan \" erliep zoowel de cavia- als de cultuur
proef met positief r esultaat. In deze 3 ge\'allen wercl steeds de 
humane tuberkelbacil aangetroffen. 

In 2 gevai1en verliep de caviaenting negatief, terwijl de cul
tuur weI positieve llitkol11sten gaf. In deze 2 gevallen was 1 X 
het humane en 1 X het bovine type aanwezig. 

In slechts 1 geval, hetwelk een infectie met bovine tuberkel
bacillen bleek te zijn, bleef de cultuur negati ef, terwijl de cavia
enting positi ef verli ep. 

Tenslotte werd \'an 2 gevallen van tuberculosis colliquativa 
aileen een cultuur aangelegd. 

In 1 geval hiervan werd het humane type aangetroifen, ter
wijl 1 X de cultuUl" negatief bleef. 

I 

VerdeI' werden in totaal 4 gevallen van tuue1'Cldos'is 'Uerrncosa 
onderzocht en gedifferentieerd. 

Steeds wen1 bij deze aa ndoening de bovine tuberkelbacil aan
getroffen. In 3 gevallen van tuberculosis verrucosa verJiepen 
zoo weI caviaenting- als cultuurpl'oef met positi ef r esultaat. 

In 1 geyal werd pl'imair ni et op bod ems geent en kon dus 
alleen de caviaproef positief zijn. 

Indien ik al mijn, door middel van caviaenting en cultllur
proef verkl'egen, resllltaten samenvat, kunnen deze op de vol
gend e \vijze in tabel worden gebracht: 

J 

I 

r"'-'::" ----~ ~ 
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, Ondel'7.ocllte gevallen I Aantai , Prim. I ICavia- Ipositief positiefvan huidtubercuiose cultures entingenI
hllmaan 46 47 4545 = 95,74 0/0 28 = 62,2 0/0 
bovien 25 24 2422 = 91,7 0/0 14 = 58,3 0/0 
negatief . 9 9 - 7 -

\ totaal I 80 80 167= 83,75 ~-WI 42 55,30/0 

Gezien deze resllltaten moet dan ook mijns inziens, althans 
op het gebied del' huidtllberculose (waar men veelvuldig met 
verzwakt vil'ulente tuberkelbacillen te maken heeft), aan de 
cllltullrmethode de voorkeur gegeven wol'de11 boven de caviaproef. 

En dit geldt, zooals reeds in hoofdstuk II werd lliteengezet, 
in verstel'kte mate voor clinieken, waal' \>veinig stalruimte voor 
caviae beschikbaar is. 

Indien deze proefdiel'en, die zeer "eel zorg eischen, niet onder 
zoo gunstig mogelijke omstancligheden kunnen worden gehuis
vest, moet met een hoog percentage sted"gevallen, tengevolge 
van interClllTente ziekten, rekening worden gehouclen. 

Van m\jn 133 met tuberculeus matel'iaal gelnocllleerde caviae 
succombeenlen er 46 = 34.6 o/c aan n iet tuberculeuse aancloe
ningen. 

Bovendien is de cultuur mindel' kostbam', \Vat eveneens van 
groot belang is. 

Verder biedt de cultuul' het niet te ondel'schatten voordeel, 
dat in de over-groote meerdel'heid der gevallen aileen al door 
het lliterlijk del' tuberkelbacillenkolonies het bacillelltype kan 
worden vastgesteld. 

In geen ellkel gevaI gaf mijn verder differentiatieonderzoek 
door micldel van de kon~jnenproef een met het cllltlluraspect in 
tegenspl'aak zijnde uitslag. 

WeI bleek uit mijn bevindingen, dat voor de cultullrmorpholo
gische differentiatie aileen het cultlluraspect op de glycerine
bevattende bodems van groote waarde is. 

Op de gIycel"inevl'ije bodems werd dool" mij herhaaldelijk een 
slijmel"ige groei del' humane cultures opgemerkt. Vooral de 
jonge, pas opkomende humane cultures vertoonden dit ver
schijnsel. 

11i5n bevindingen, wat dit betreft, zijn dus volkomen gelijk
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luidend met die van Jensen, Hohn en anderen (zie hoofdstuk II) . 
Volgens deze auteurs mag dan ook voor cllltuurmorphologische 

differentia tie aileen maar naal' het kolonieaspect op de glyce
rinebevattende bodems worden geool'deeld. 

Op grond van mijn waarnemingen kom ik dus eveneens tot 
deze conclusie. Nooit vertoonden mijn primaire humane en 

Fig. 2. Fig, 3. Bovin(' eulIulII' af· 
k()lll~tig van gf'Ynl 65, 9L: Illllllan c cultuur R: hovine ('UIlUUl' 
Illaanden na tiC' pl'ilnni1'0 o}1 LihvEx .s:rElx mel op LijwExSTEIN Illcl 
onling en 6 manndcn ua itelgly cerirw afko llli;tig glycerine afko lll,qig po,;jtie f worden van dp

van geval 41 , geen! van gc ,-ai 40; als 
('ldtulIl (~(,CllIl(lair(' kolonic· 

np 21·IX·1936; 3 suiJcuituur geent op 
vorming) . lllaandcn oude cui· Il-XI.36; p 21ll3:lnU 

lu Ill'. {) ude cul!uur met 
nCiging tot cugoni
sch en gI'oei. 

bovine tllberkelbacillencultures een afwijking van het in hoofd
stuk III beschreven "typische" uiterli.ik (zie afbeelding 2). 
'Vel ging tenslotte bij de bovine stammen het dysgonische 
karakter min of meel' verloren. Een enkele keel' wel'd zelfs bij 
een 6 maanden oude bovine cultuuI' secundaire kolonievorming 
opgemerkt (zie afbeelding 3). Nooit vertoonden mijn oude bovine 
cultures echter het ruwe, droge uiterlijk del' humane stammen. 

http:uiterli.ik
http:Il-XI.36
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Zooals alreeds door mij in hoofdstuk V werd opgemerkt, werel 
alleen een konij nenproef vel'l'icht in die gevallen, waal' het 
cultuuruitel'lijk niet "typisch" humaan was. 

Hieraan l110et ik echter volledigheidshalve toevoegen, dat al 
mijn niet "typisch" humane cultures een "typisch" bovien uiter
I~jk haclden. 

Steeds werd in deze gevallen 0,1 mgT. cultuurmateriaaJ intl'a
veneus bij een konijn ingespoten. Aile op deze wijze ge"inocu
leel'de konij nell (2:3) vertoonden spoedig een snel dalende ge
wichtscurve en succombeerdell binnen den t\jd van 2 maanden. 
De gemicldelde t\jclsduul' tusschen illfeetie en exitus letaJis be
droeg 29.4 dagen. De langste en koltste tijclsduul" hiertusschen 
bedroeg respectie\"elijk :38 en 14 dagen. 

Steeds VOlle! ik bij de sectie de longen vergroot, oedemateus 
en doorzaaid met ontelbal'e kaash'l<ud.ies. Veelvule!ig waren 
eveneens de nieren aangetast. 

In al deze ge\"alJen gaf e!e konijnenpl'oef clus volkornen met 
het cultuUl"uitel'lijk in o\"ereensternming zijnde uitkomsten. 

Daar het meerendeel del' door mij gedifi'erentieerde gevallen 
van huidtuberculose polidinisch were] behancleld, moest meestaJ 
het tuberculineonderzoek aehtenvege bli.iven. 

Aileen bij de in de kliniek opgenomen patienten were! cle 
reactie volgens von Pirquet \"el'richt. 

Bij de, cloor den humanen tuberkelbacil veroorzaakte gevallen 
were! 26 X de l'eactie volgens \"on Pirquet verricht. 

AI deze patienten reageerden positief op humaan tubercnline; 
op bovien tuberculine werd slechts 1:3 X (;j7.7 %) positief 
gereageerd. 

Bij de, door clen bovinen tuberkelbacil veroorzaakte gevallen 
werd dit tuberculineonderzoek 8 X gedaan, waarbij de reactie 
op humaan tuberculine 7 X positief (87.:3 %) en de reactie op 
bovien tuberculine 4 X (:30 l,Yc) positief was. 

(Iit deze gegevens lJlijkt dus, clat aan het tuberculineonderzoek 
als mielclel ter clifi'erentiatie geen waarde mag worden toegekend. 

Ook hiel" zijn elus mijn bevindingen volkomen in overeenstem
ming met die del" in hoofelstuk IV lJaar aanleieling hiervall ge
noemde auteurs, die als hun meening uitsprakell, dat aan het 
tuberculineonderzoek als micldel ter differentiatie geenerlei 
waarde mag worden toegekend. 
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Ret tubercuJineollderzoek der gell10culeerde caviae, die geen 
clinische verschij nselen van tuberculose vertoonden, leverde ook 
zeer onbetrouwbare uitkomsten op. 

Evenals door de meeste andere auteurs werd ook door mij 
geen verschillend verloop del' door den humanen of door den 
bovinen badl verool'zaakte lupusgevallen opgemel'kt. Ret meer 
of mindel' snel positiQf worden del' cultures ,vas op geenerlei 
wijze in overeenstemming met den ernst van het proces. Ook het 
aantal kolonies stond hiermede in geen enkel verband. 

Tenslotte wercl nog een vel'geJijkend bodemondel'zoek gedaan, 
waarbij de vcrschiIlende gevoeligheid del' bodems van LOwen
stein, Petragnani, Peb'agnani-Saenz en Laporte met elkaar 
werd vergeleken. 

Zoo weI V001' den humanen als den bovinen tuberkelbacil bleek 
de bod em van Laporte het minst gevoelig'. 

De door Saenz gemodificeerde bodem van Petragnani gaf hier 
geen betel'e resultaten dan den origineelen bodem van 
Petl'agnani. 

De, op grond van mijn cultulll'l)rOeVen, duidel\ik gebleken 
superioriteit van den "Lowenstein" trad bij dit vergel~jkend 

bodemonclerzoek niet dllidelijk aan het licht. 

E1>ndconcluRie: AI mijn bevindingen samenvattend wil ik dan 
ook tenslotte als mijn meening uitspl'eken, dat de cultuurmethode 
volgens Lowenstein, welke m\i iets betere resultaten gaf dan 
die vol gens Petragnani, als een zeel' waal'devol hulpmiddel voor 
de tuberculosediagnostiek dient te worden beschouwd. 

De door mij hiermee vel'kl'egen resultaten doen mij zeUs deze 
methode boven de caviaproef prefereeren, althans voor zoover 
dit het gebied del' huidtuberculose betreft, in welk gebied zoo 
veelvuldig verzwakt virulente tuberkelbadllen worden aange
troffen. WeI acht ik het noodzakelijk, clat in ieder te onder
zoeken geval meerdere cllltuurbuizen, ten deele met en ten deele 
zonder glycerine, met het voorbehancJelde materiaal worden 
geent. 


