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S T ELL ING EN 

I 

Door meting van de radioactiviteit aan het lichaamsop
pervlak na toediening van radioactief gemerkte trombocyten 
kunnen gegevens worden verkregen op grond waarvan de 
invloed van splenectomie op het verloop van de ziekte van 
Werlhof kan worden voorspeld. 

II 

Het optreden van destructie van trombocyten in de lever , 
bij patienten lijdende aan de ziekte van Werlhof , kan niet 
altijd worden afgeleid uit de levens duur der trombocyten. 

III 

Indien bij splenectomie wegens trombocytopenie toediening 
van donor-trombocyten noodzakelijk geacht wordt , dient de 
toediening niet plaats te vinden voordat de arteria lienalis 
is afgeklemd, 

IV 

Ter beoordeling van de uitbreiding van het ziekteproces 
bij patienten lijdende aan de ziekte van Hodgkin is laparo
tomie onontbeerlijk. 

v 

Indien, bij patienten bij wie de anamnese een pass agebe
lemmering in de oes ophagus doet vermoeden, röntgenologisch 
onderz oek geen afwijkingen van de oesophagus aan het licht 
brengt, dient in dezelfde zitting ook de maag te worden 
onderz ocht. 

VI 

Lineaire hechting van IgG aan de glomerulaire bas aal
membraan, waargenomen in de immunofluorescentie , is niet 
bewij zend voor de aanwezigheid van een tegen deze bas aal
membraan gericht antilichaam .  



VII 

Het verdient aanbeveling bij patienten die tijdens behan
deling met cyclofosfamide een hemorragische cystitis ont
wikkelen een onderzoek in te stellen naar het voorkomen 
van cytomegalovirus in de urine. 

VIII 

Het gebruik van de z . g. klas sieke syndromen ter bes chrij
ving van de uitvalsvers chijns elen bij vas culaire stoornis sen 
in de caudale hersenstam dient te worden vermeden. 

IX 

Heparine , samen met dipyridamol gegeven, verbetert de 
prognose van acute nierinsufficientie tengevolge van een 
diffuse glomerulonefritis . 

x 

Bij het verplegen van prematuren dient men zodanige 
maatregelen te nemen dat het overmatig verlies aan stra
lingswarmte wordt tegengegaan. Het merendeel van de thans 
gangbare couveuses , waarin de temperatuur door middel 
van luchtverwarming geregeld wordt , biedt hiertegen onvol
doende bescherming. 

XI 

De indicatie tot "steriele verpleging" (reversed isolation) 
bij patienten met een verminderde weerstand tegen infec
ties ,  dient te worden afgewogen tegen de prognose van het 
aan de verminderde weerstand ten grondslag liggende ziek
teproces.  

XII 

Het is de vraag of de in een universite itskliniek, voor 
optimale pati�ntenbehandeling en voor researchdoeleinden, 
onmis bare differentiatie van de Interne Genees kunde ook moet 
worden doorgevoerd op het terrein van het onderwij s aan 
studenten. 
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INLEIDING 

Onder de methoden die worden toegepast ter behandeling 
van patiënten lijdende aan de ziekte van Werlhof, neemt 
splenectomie sinds r uim vijftig j aar een vaste plaats in. 
Helaas wordt deze ingreep niet altijd gevolgd door een vol
ledige remis sie der ziektevers chijnselen. Bij ongeveer één
derde der geopereerde patiënten treedt geen of slechts een 
tijdelijke verbetering op. 

Bij patiënten met verworven hemolytische anemie leidt 
splenectomie in ongeveer de helft der geopereerde gevallen 
tot een remissie. Bij dit ziektebeeld echter is een betrouw
bare voorspelling van het operatieresultaat mogelijk en wel 
op grond van gegevens verkregen door meting van de radio 
activiteit aan het lichaamsoppervlak na toediening van radio
actief gemerkte erytrocyten. 

Sinds ongeveer vijftien j aar wordt bij het onderzoek van 
pati�nten met trombocytopenie toediening van radioactief 
gemerkte trombocyten toegepast ter bepaling van de levens 
duur van deze cellen. Hoewel de kennis omtrent de patho
genese van trombocytopenie hierdoor aanzienlijk is toegeno
men, is er geen eenstemmigheid over de vraag of de bij dit 
onderzoek uitgevoerde meting van de radioactiviteit aan het 
lichaamsoppervlak gegevens verschaft over het van splenec
tomie te verwachten resultaat. 

In de j aren 1 9 55 tot 1 9 67 ondergingen 22 patiënten , bij 
wie door ons de diagnose ziekte van Werlhof was gesteld,  
splenectomie. In 1 4  gevallen kwam in aansluiting aan de 
operatie een volledige remis sie tot stand . Bij 2 patiënten 
kondigde de remissie zich pas na enkele maanden aan. Bij 
2 andere patiënten trad ,  na een aanvankelijk succes,  enkele 
maanden later een recidief op. Het ziekteverloop van de ove
rige 4 patiënten werd in het geheel niet beïnvloed. 

Deze resultaten hebben geleid tot een nadere bestudering 
van het verloop van de radioactiviteit aan het lichaamsop
pervlak tijdens de bepaling van de levensduur van radioac
tief gemerkte trombocyten. 

In dit proefschrift wordt allereerst een overzi cht gegeven 
van de literatuur betreffende de ziekte van Werlhof, de be-
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paling van de levensdu·ur van radioactief gemerkte trombo
cyten, en de meting van radioactiviteit aan het lichaams 
oppervlak na toediening van radioactief gemerkte erytrocy
ten en trombocyten. Vervolgens worden de met eigen on
der·zoek bij 37 pers onen verkregen resultaten besproken. 
De op grond van deze gegevens veronderstelde mogelijkheid 
tot voorspelling van het resultaat van splenectomie, wordt 
getoetst aan de ziekteges chiedenissen van 1 1  patiënten, die 
wegens de ziekte van Werlhof werden geopereerd. 

':tenslotte worden de eigen waarnemingen vergeleken met 
de resultaten van door anderen gebruikte methoden. 
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TERMINOLOGIE 

In de tekst van dit proefs chrift komen de volgende begrip
pen ter sprake : 

Het reticulo-endotheliale systeem , afgekort tot RES . 
Hiermee worden die cellen bedoeld , die gefixeerd in milt , 
lever, beenmerg en lymfeklieren , in staat zijn  tot fagocy 
tos e van in het bloed voorkomende deeltj es (87) . 

Destructie en sekwestratie van trombocyten en erytrocy
ten. Destructie van trombocyten en erytrocyten leidt tot 
een definitieve verdwijning van deze cellen uit het bloed. 
Tenzij anders is ve rmeld is aangenomen dat de destructie 
tot stand komt door fagocytose door het RES. 

Met sekwestratie van trombocyten en erytrocyten wordt 
aangegeven dat de cellen het circulerende bloed verlaten, 
meestal door accumulatie in de milt , hetgeen niet persé 
tot destructie hoeft te leiden. In het literatuuroverzicht is 
de terminologie van de betreffende auteur overgenomen. In 
een aantal gevallen is daar het woord sekwestratie gebruikt 
waar volgens de eigen definitie van destructie sprake is. 

Orgaanmeting. Hieronder wordt verstaan de meting van 
radioactiviteit aan het lichaamsoppervlak boven bepaalde 
organen. 

Voorts worden de volgende afkortingen gebruikt: 

ITP = idiopathis che trombocytopenis che purpura 
AC D = een anticoagulans bestaande uit een oplossing van 

natriumcitraat en glucose 
EDTA een anticoagulans bestaande uit een oplos sing van 

het dinatriumzout van ethyleendiaminetetra- azijn
zuur . 

AC D- en EDTA- plaatj es = trombocyten in een suspensie 
resp. bereid uit in AC D of EDTA opgevangen bloed. 

51C r-trombocyten en 51 C r-erytrocyten = met radioactief 
natriumchromaat gemerkte trombocyten en erytro
cyten. 
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H O O F D S T U K  I 

LITERATUURGEGEVENS: TROMBOCY TOPENIE EN IN HET 
BIJZONDER DE ZIEKTE VAN WERLHOF 

1 .  Trombocytopenie 

In het j aar 1 7 3 5  werd door Paul Gottlieb Werlhof ( 1 6 4) een 
door hem morbus maculosus haemorrhagicus genoemd ziekte
beeld bes chreven, waarvan de klinis che vers chijns elen thans 
worden toegeschreven aan trombocytopenie . 

Volgens Tocantins ( 1 56) werden pas ruim honderd j aar 
later de eerste mededelingen gedaan over in het bloed, naast 
rode en witte bloedlichaampjes waargenomen deeltj es ,  waar
aan in 1 892 door onze landgenoot Dekhuyzen (53)  de naam 
trombocyten gegeven werd. Bizzozero (24) toonde grote aan
tallen van deze,  door hem " Pl�ttchen" genoemde cellen 
aan, in de zogenaamde witte trombus en bes chreef voor 
het eerst de visceuze metamorfose. In 1 88 3  werd door Krauss 
en enkele j aren later ook door Denys (54) , een verminde
ring van het aantal trombocyten vastgesteld in het bloed van 
patiënten lijdende aan purpura haemorrhagica. Hayem (7 5) 
die deze bevinding bevestigde , merkte daarbij een vermin
derde retractie van het bloedstols el op, en legde verband 
tussen het ontbreken van trombocyten en de bloedingsneiging 
van de patiënt .  

In deze periode ontstaat het op klinische gronden gebas eerde 
onders cheid tussen trombocytopenie als zelfstandig ziekte
beeld,  door Frank (65)  aangeduid als " essentieller Throm
bopenie" en door Hayem als "les purpuras protopathiques " 

en trombocytopenie als onderdeel van andere ziektebeelden: 
secundaire of symptomatische trombocytopenie of " les pur
puras deuteropathiques " . Hayem veronderstelde dat de ver
mindering van het aantal bloedplaatj es een gevolg was van 
abnormaal sterk verbruik van deze c ellen. Frank , die een 
dergelijk mechanisme niet uitgesloten achtte,  hield vooral 
rekening met de mogelijkheid van onvoldoende produktie van 
bloedplaatj es als oorzaak van de trombocytopenie.  
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Op voorstel van Kaznels on (89) werd in 1 9 1 6  voor het 
eerst miltexstirpatie toegepast als behandelingsmethode van 
ess entHHe trombocytopenie. Het spectaculaire resultaat van 
deze ingreep onderstreepte de belangrijke rol van de milt 
bij de totstandkoming van dit ziektebeeld. Kaznelson ging 
uit van de veronderstelling dat trombocyten in de milt te 
gronde gaan, op dezelfde wij ze als de erytrocyten bij som
mige patiënten met hemolytische anemie; hij sprak daarom 
van "splenogene trombolytis che purpura". 

De dis cus sie over de vraag of trombocytopenie veroor
zaakt wordt door een verminderde aanmaak of door een 
versnelde eliminatie van bloedplaatj es en over de invloed 
van de milt op deze process en, heeft voortgeduurd tot de 
invoering van de bepaling van de levensduur der trombocy
ten. Ook thans is er echter nog geen eenstemmigheid over 
de vraag of er bij trombocytopenie door versnelde elimina
tie tevens een verminderde produktie bestaat, of dat daarbij 
de produktie compensatoir is vergroot (52, 1 24) .  

De in de loop der j aren toenemende kennis van de patho
genese van trombocytopenie komt tot uitdrukking in een 
grote re verscheidenheid van indelingen in de verschillende 
oorzaken van dit vers chijnsel . Zo noemt Lozner (98) in 
1 9 54 naast het onderscheid tus sen ess entiele en symptoma
tis che trombocytopenie ook indelingen die berusten op de 
toestand van het beenmerg, vooral wat betreft het vóórko
men van megakaryocyten, en op het al of niet vergroot zijn  
van de milt. 

In 1 9 61 stellen Cohen, Gardner en Barnett (41) een in
deling voor , welke berust op de resultaten van onderzoek 
naar de levensduur van bij de patiënt geïnfundeerde trom
bocyten. Hierin komt echter de later aangetoonde abnor
male stapeling van trombocyten in de milt nog niet tot uit
drukking. 

De huidige opvattingen over de verschillende mechanis
men die ten grondslag kunnen liggen aan een vermindering 
van het aantal trombocyten , zijn verwerkt in de hieronder 
gegeven indeling van de oorzaken van trombocytopenie . 
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A. Met normale levensduur van de trombocyten 
I Onvoldoende produktie van trombocyten 

a. amegakaryocytair ,  door ve rdringing (leukemie, 
multipele myelomen) of intoxicatie (cytostatica, 
chlooramfenicol) 

b. met normaal aantal megakaryocyten, zoals bij 
pernicieuze anemie 
tekort aan trombocytopo�tine ( 1 3 9) 
paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie 
allergische " beschadiging" van de megakaryo 
cyten ( 1 26)  

II.  Abnormale verdeling van de trombocyten over het 
vaatbed, bij splenomegalie 

B .  Met verkorte levensduur van de trombocyten 
III. Destructie van trombocyten (''trombocytolyse") 

a. extrinsiek 
1.  allergis ch: medicamenteus 

na virusinfecties 

2 .  toxisch 

door iso- immuniteit ( 1 44 ,  1 62)  
idiopathisch 

b. intrinsiek, zoals bij sommige vormen van fami
liaire trombocytopenie ( 1 1 5) 

IV. Versterkt verbruik, of verlies 
a. bloedstolling: 

diffuse intravas ale stolling 
Kasabach- Merrit syndroom (7 0) 

b .  bloedverlies 

Een dergelij ke,  op de pathogenese berustende indeling, 
die het oude onderscheid tus sen ess entiele en symptomati
s che vormen geheel doorkruist ,  is vooral van belang voor 
een rationele toepas sing van de verschillende therapeutis che 
mogelijkheden. 

Het klinis che begrip ess entiele trombocytopenie heeft des 
ondanks zijn waarde behouden. De naam Idiopathische Trom
bocytopenische Purpura of ITP,  waarmee dit ziektebeeld 
thans doorgaans wordt aangeduid , is echter minder ges chikt, 
Hetzelfde ziektebeeld kan n .1 .  optreden als gevolg van bij 
voorbeeld allergie t. o. v. bepaalde medicamenten. De be
gripsverwarring waartoe het gebruik van de naam I TP dan 
kan leiden wordt geïllustreerd door de - door sommigen 
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gebezigde - uitdrukking "drug- induced ITP". Het verdient 
daarom aanbeveling voor het hierna te bes chrijven ziekte
beeld de naam Morbus Werlhof te gebruiken. 

2 .  De ziekte van Werlhof 

De talrijke publikaties die aan de beschrijving van dit ziekte
beeld zijn gewijd ( 1 8 ,  2 1 ,  22,  2 3 ,  36,  39,  55 ,  66, 72,  7 7 ,  
9 7 ,  9 8 ,  1 0 3 ,  1 3 6 ,  1 5 5 ,  1 6 7 ,  1 6 9) laten zich als volgt sa
menvatten: 

De ziekte van Werlhof wordt gekenmerkt door een hemor
ragis che diathese,  n.1. trombocytopenis che purpura. De 
bloedingsneiging manifesteert zich vooral in de huid, als 
petechien en al of niet spontaan optredende ecchymos en. De 
petechien komen vooral voor op plaatsen die zijn  blootge
steld aan druk, bij ambulante patiënten ziet men ze vaak 
aan de onderbenen. Bovendien treden vaak bloedingen op uit 
het tandvlees en in het mondslijmvlies,  evenals neusbloe
dingen en menorragien. Minder vaak ziet men hematurie of 
gastro- intestinaal bloedverlies,  terwijl de bij hemofilie zo 
bekende gewrichtsbloedingen slechts bij  uitzondering optre
den. 

Het meest gevreesd zij n  de intracraniele bloedingen, die 
in veel gevallen dodelijk verlopen. 

Bij lichamelijk onderzoek vindt men afgezien van de bloe
dingen, een positief Rumpel-Leede fenomeen en een hoog
stens juist palpabele milt, opvallend weinig afwijkingen. 

Het bloedbeeld toont een geïsoleerde trombocytopenie, in 
het uitstrijkpreparaat is behalve het geringe aantal ook de 
morfologie der trombocyten opvallend, vaak worden abnor
maal grote bloedplaatjes gezien. In het beenmergpreparaat 
vindt men een normaal of toegenomen aantal megakaryocy
ten, echter zonder zichtbare plaatj esvorming. Soms is er 
tevens een duidelijke eosinofilie. Bij het stollingsonderzoek 
wordt een verlengde bloedingstijd ,  een verminderde retrac 
tie van het bloedstols el en een toegenomen fragiliteit van de 
capillairen gevonden. De levensduur der trombocyten is 
volgens sommige auteurs altijd ,  volgens anderen meestal 
verkort. 
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Naar het verloop van de ziekte onders cheidt men een 
acute en een chronische vorm. 

De acute vorm komt, zonder voorkeur voor een bepaald 
geslacht, vooral voor bij kinderen en wordt vaak voorafge
gaan door een infectieziekte. In het bij zonder virale aan
doeningen van de bovenste luchtwegen en exanthematis che 
ziekten hebben in dit verband een slechte naam. Bij oude
re patiënten blijkt er vaak een door medicamenten opge
wekte allergis che reactie in het spel te zijn. De acute vorm 
manifesteert zich meestal plotseling en soms ook heftig, 
waardoor het tijdstip van het begin der ziektevers chijns elen 
door de patiënt nauwkeurig kan worden aangegeven. In het 
merendeel der acute gevallen treedt binnen enkele weken 
tot maanden spontane genezing op. Soms , volgens Gardner 
( 6 6) bij ca. 1 0% der patienten, volgt na een acuut begin 
een chronisch ziekteverloop, hetgeen wordt bes chouwd als 
een argument voor de opvatting dat het hier om twee uitings
vormen van hetzelfde ziekteproces gaat. 

De chronis che vorm komt 3 a 4 x vaker bij vrouwen dan 
bij mannen voor en vooral bij jonge volwas senen. De 
bloedingsneiging is soms weinig uitgesproken. De aandoe
ning wordt nogal eens min of meer bij toeval ontdekt bij 
onderzoek wegens menorragie of door nabloedingen na ge
bits extracties.  Bij andere patiënten z iet men de ernst van 
de bloedingsneiging varieren, tijdens het zich over j aren 
uitstrekkende ziekteverloop treden dan enkele exacerbaties 
op. De duur van het ziekteproces is vaak niet nauwkeurig 
te bepalen, vooral ook omdat de betekenis van het optreden 
van blauwe plekken bij vrouwen anamnestis ch moeilijk te 
evalueren is.  Spontane genezing is bij de chronische vorm 
zeldzaam ( 1 52 ,  1 60) . 

Het onders cheid tussen de acute en de chronis che vorm 
is vooral van betekenis voor de prognose en mede daar
door van invloed op de keuze van de toe te pas sen behan
deling. In het beginstadium van de ziekte is het echter 
vaak niet mogelijk dit onderscheid te maken. De door ver
schillende auteurs opgegeven termijn, gedurende welke de 
ziekte moet hebben bestaan alvorens als chronisch te wor
den bes chouwd , varieert van 3 tot 6 maanden. 

Een dodelijk verloop van deze ziekte is meestal het ge
volg van een intracraniele bloeding. Het optreden van een 
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dergelijke catastrofe is echter niet op grond van het ziekte
verloop te voorspellen. Petechien in het mondslijmvlies dui
den meestal op een ernstige bloedingsneiging en dwingen ons 
inziens tot snel therapeutisch handelen. Volgens Bernard en 
medewerkers (23) ,  die de mortaliteit van de ziekte van 
Werlhof opgeven als ca. 7%, hebben vooral bloedingen in 
de oogfundus een prognostisch ongunstige betekenis.  

Het risico is niet alleen afhankelij k van de ernst van de 
bloedingsneiging van de patiënt, doch ook van diens leef
wij ze en beroepsbezigheden die in hoge mate de kans op 
traumata bepalen. Ook gelijktijdig bestaande andere aan
doeningen, zoals recidiverende maag- darm ulcera of hyper
tensie, kunnen de kans op het optreden van ernstige bloe
dingen vergroten. 

Het onberekenbare verloop van deze aandoening impli
ceert dat men vooral de acute vorm en de acute exacer
batie van de chronische vorm als levensbedreigende ziekten 
moet beschouwen. 

Wat de pathogenese betreft neemt men aan dat de trom
bocyten, onder invloed van een immunologis ch proces, door 
de cellen van het retic ulo- endotheliale systeem uit de bloed
baan worden verwijderd. 

De belangrijkste argumenten voor deze opvatting zijn: 

a. Evans ( 6 0) veronderstelde een immunologische genese 
op grond van het fre quent samengaan van de ziekte van 
Werlhof en verworven hemolytis che anemie of althans 
tekenen van sens ibilisatie van erytrocyten. 

b. Harrington en medewerkers ( 7 3, 74, 1 51) toonden in 
1 9 51 aan dat plas ma van sommige volwassen patiënten 
lijdende aan de ziekte van Werlhof, na injectie bij ge
zonde ontvangers trombocytopenie kan veroorzaken. De 
daling van het aantal trombocyten treedt direct in aan
sluiting aan de toediening van het plasma op en wordt in 
de loop van 5 tot 7 dagen weer ongedaan gemaakt. 

c. pasgeborenen van aan de ziekte van Werlhof lijdende 
moeders vertonen soms trombocytopenis che purpura, 
hetgeen altijd binnen een half j aar spontaan geneest (59 ,  
161). Deze neonatale purpura is  het gevolg van placen
taire pas sage van een in het plas ma van de moeder voor
komende anti- plaatjes factor . 
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d. het ziektebeeld kan veroorzaakt worden door een aller
gische reactie ten opzichte van bepaalde medicamenten. 
Dit werd voor het eerst in 1 948 door Grandj ean ( 7 1) voor 
kinine en door Ackroyd (5) voor sedormid aangetoond. 
Volgens Ackroyd ( 6) onderscheidt dit ziektebeeld zich, af
gezien van de gunstige reactie op staken van het medica
ment, niet van dat bij andere patiënten met de ziekte van 
Werlhof. 

De veronderstelling dat de door Harrington e.a. na toe
diening van "I TP - plas ma" waargenomen trombocytopenie in 
een aantal gevallen werd veroorzaakt door in dat plas ma 
aanwezige iso- antistoffen, wordt gesteund door de soms ge
lijktijdig optredende leukopenie en het grote aantal febriele 
reacties .  Bij 5 van de 1 6  patiënten van wie het plasma een 
trombocytopenisch effect bleek te hebben, kon de aanwezig
heid van iso- antistoffen echter uitgesloten worden geacht. 

De experimenten van Harrington e . a. zijn later door an
dere onderzoekers herhaald. Shulman ( 1 4 6 ,  1 48) toonde aan 
dat de veronderstelde anti-plaatj es factor werkzaam is tegen 
autologe trombocyten, soortspecifiek is, geads orbeerd kan 
worden aan trombocyten, en voorkomt. in de 7S gammaglo
buline fractie van het s erum. Voorts bleek uit deze onder
zoekingen dat splenectomie of toediening van corticostP.roïden 
de ontvanger beschermt tegen het trombocytopenisch effect 
van patiënten- s erum, deze bescherming kan echter worden 
doorbroken door de hoeveelheid geïnj iceerd patiënten- s erum 
te vergroten. Dat de cellen van het reticulo- endotheliale 
systeem een rol spelen bij de aldus bewerkstelligde elimi
natie van trombocyten, blijkt uit de waarneming dat blokkade 
van het RES door toediening van erytrocytenstroma een tij
delijke bescherming biedt tegen het trombocytopenisch effect 
van " ITP- plasma11 ( 1 4 7) .  De onlangs door Firkin e . a. ( 63) 
gepubliceerd resultaten van electronen- microscopisch onder
zoek leveren een meer direct bewij s .  In miltweefsel van 
patiënten met de ziekte van Werlhof zagen deze onderzoekers 
macrofagen, die trombocyten bevatten in alle mogelijke 
stadia van digestie.  Dergelijke kenmerken werden niet ge
zien in miltweefs el van patiënten met andere hematologische 
aandoeningen. 

Hoewel, vooral op grond van de onderzoekingen van Shul
man, wordt aangenomen dat de daling van het aantal bloed
plaatjes wordt veroorzaakt door een antilichaam, zijn de 
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resultaten van serologis ch onderzoek naar tegen trom
bocyten gerichte antilichamen bij patiënten met idiopathische 
trombocytopenie teleurstellend (3 9 ,  48) . 

B ij die patiënten bij wie de trombocytopenie wordt ver
oorzaakt door allergie ten opzichte van medicamenten, zijn  
antilichamen vaak wel aantoonbaar. Over de aard van de 
antigeen- antilichaamreactie en over de rol welke de trom
bocyt daarbij speelt bestaan vers chillende theorie�n (7) . 
Volgens Ackroyd wordt het medicament als hapteen gebon
den aan de trombocyt, welk complex daardoor antigene 
eigenschappen verkrij gt. De reactie tussen het antilichaam 
en het complex van medicament en trombocyt doet de laat
ste uit de circulatie verdwijnen. De labiele binding tus sen 
medicament en trombocyt zou de voornaamste oorzaak zijn 
van de geringe frequentie van het optreden van deze aller
gis che reacties. Shulman { 1 44,  1 45) verdedigt de opvatting, 
die al eerder door Mies cher ( 1 07)  is geformuleerd, vol
gens welke de trombocyt een meer passieve rol speelt. 
Het antilichaam zou worden opgewekt door het, aan niet
cellulair eiwit gebonden medicament. Het antigeen-antilichaam 
complex wordt aan de trombocyt geads orbeerd, hetgeen 
leidt tot eliminatie van de trombocyt. Een bezwaar van 
deze theorie, volgens welke een zelfde mechanisme ten 
grondslag zou liggen aan andere bloeddys crasie�n zoals 
hemolytis che anemie en agranulocytose, is dat hiermee 
niet de specifieke relatie tus sen het medicament en de aard 
van de bloedafwijking kan worden verklaard. 

Een groot aantal gevallen van acute trombocytopenie wordt 
voorafgegaan door een virusinfectie (20 ,  1 5 5). Volgens 
Baldini ( 1 8) moet men onderscheid maken tus sen de trom
bocytopenie die optreedt tijdens de acute fas e van het in
fect, mogelijk berustende op beschadiging van de plaatj es 
en eventueel ook van de megakaryocyten door het virus , en 
de trombocytopenie welke zich manifesteert tijdens de re
convalescentiefase. Als verklaring voor een immunologis che 
genese van deze laatste groep noemt hij een viertal moge 
lijkheden: ads orptie van {virus) antigeen- (virus) antilichaam 
complexen aan de trombocyt; het optreden van een kruis 
reactie tussen virusantilichaam e n  trombocyt; verandering 
van de antigene eigenschappen van de trombocyt, of het ont
staan van abnormale immunologis ch-competente cellen, 
onder invloed van het virus.  
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Men dient zich echter af te vragen of de veelal tijdens de 
infectieziekte gebruikte medicamenten hier ook niet een be
langrijke rol spelen. 

Het ontbreken van een bekend etiologisch agens in een 
groot aantal gevallen van vooral chronische trombocytope
nie heeft er toe geleid dit ziektebeeld, dat op grond van 
eerder genoemde argumenten wordt beschouwd als een 
immunologis che aandoening , te rekenen tot de auto- immuun
z iekten. In overeenstemming hiermee is het vóórkomen van 
chronische trombocytopenie als onderdeel van andere auto
immuunziekten zoals lupus erythematodes diss eminatus ,  of 
van aandoeningen waarbij ook andere uitingen van auto-im
munis atie optreden, zoals chronis che lymfatis che leukemie. 

Het feit dat exogene factoren niet bekend zijn  houdt echter 
niet in dat ze geen rol spelen. De geleidelijke uitbreiding 
van het aantal bekende oorzaken, waaronder veel gebruikte 
medicamenten zoals acetosal ( 3 2 ,  1 2 7),  moet ons weerhou
den van een rigoreus onders cheid tussen idiopathis che en 
medicamenteuze trombocytopenie . 

3 .  De behandeling van trombocytopenie 

De behandeling van patiënten lijdende aan trombocytope
nie is in de eerste plaats gericht op het elimineren van 
eventuele causale factoren. Dit geldt vooral ten aanzien 
van het gebruik van medicamenten. In sommige gevallen 
treedt daarna binnen enkele dagen een remissie op, dit is 
echter geen vaste regel. Temeer daar een oorzakelijk ver
band vaak pas achteraf kan worden bevestigd, is het niet 
gerechtvaardigd na het staken van een verdacht medicament 
zonder meer een afwachtende houding aan te nemen. 

Voor een verdere behandeling staan de volgende thera
peutische mogelijkheden ter beschikking: 

a. infusie van donortrombocyten 
b. toediening van corticosteroïden 
c. toediening van cytostatica 
d. miltexstirpatie 

ad a. Men kan het tekort aan trombocyten opheffen, of al-
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thans verminderen, door toediening van donortrombocyten 
( 30 ,  6 7 ,  78 ,  9 5 ,  1 1 0 ,  1 72) . De trombocyten van de donor 
worden dan blootgesteld aan dezelfde invloeden als die waar
aan de trombocyten van de patiënt zijn onderworpen. Is de 
trombocytopenie het gevolg van toegenomen destructie of 
verbruik, of van een abnormale verdeling over het vaatbed, 
dan mag van substitutietherapie weinig heil worden ver
wacht. Van grote betekenis is deze behandeling echter in
dien de trombocytopenie het gevolg is van onvoldoende pro
duktie, zoals bij patiënten met leukemie of aplastis che 
anemie. 

Trombocyten kunnen worden toegediend in de vorm van 
vers bloed, plaatjes-rijk plasma of trombocytenconcentraat. 
De keuze uit deze drie mogelijkheden wordt bepaald door de 
vereiste hoeveelheid toe te dienen trombocyten, de mate 
waarin de circulatie van de patient kan worden belast, en 
het eventueel gelijktijdig bestaan van andere, substitutie 
behoevende tekorten zoals anemie of hypovolemie. Wegens 
de bij bewaren snel afnemende levensvatbaarheid van de 
plaatjes ,  moeten plaatjes-rijk plasma en trombocytencon
centraat ook uit vers bloed worden bereid en direct na be
reiding worden toegediend. Daar elke bewerking de opbrengst 
aan trombocyten doet afnemen is het rendement van trans 
fusie van vers bloed naar verhouding het hoogst. 

Na herhaalde toediening van donortrombocyten neemt het 
therapeutis ch effect af door het optreden van iso-antistof
fen, die ook kunnen ontstaan als gevolg van graviditeiten of 
bloedtransfusies. Selectie van d0noren, door typering van 
inmiddels bekend geworden plaatj es-antigenen, kan mogelijk 
in de toekomst het optreden van iso-immuniteit in belang
rijke mate vertragen ( 58 ,  1 7 1) .  

Transfusiereacties zijn zeldzaam, indien temperatuurstij 
ging optreedt is dit meestal het gevolg van antilichamen 
tegen de leukocyten die altijd enigermate het concentraat 
"verontreinigen" ( 1 62) . Wel moet men rekening houden met 
de mogelijkheid van het overbrengen van serum-hepatitis , 
terwijl het gebruik van vers bloed ook infecties met cytome
galovirus mogelijk maakt (92) . 
ad b. De in 1 9 50 door Robson en Duthie ( 1 3 5) beschreven 
gunstige invloed van AC TH op het aantal trombocyten bij 
patiënten met idiopathis che trombocytopenie, is sindsdien 
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door talrijke auteurs bevestigd,  waarbij bleek dat hetzelfde 
effect kan worden bereikt door toediening van corticosteroïden 
( 3 5 ,  37'  44, 49, 6 1 ,  84, 93 ,  97' 1 04,  1 37' 1 52 ,  1 53 ,  1 6 3 ,  
1 6 5) .  

Voorafgaand aan de stijging van het aantal trombocyten, en 
onafhankelijk daarvan, neemt onder invloed van de ze medi
c amenten de bloedingsneiging van de patiënt reeds af. Dit 
merkwaardige verschijnsel wordt door sommige auteurs toe
ges chreven aan vermindering van de fragiliteit van de capil
lairen (6 1 ,  1 35 ,  1 52) . Een andere verklaring is dat het 
tegen trombocyten gerichte antilichaam ook een direct effect 
op de vaatwand heeft (6) . Beïnvloeding van dit laatste effect 
zou, ondanks een aanhoudende trombocytopenie,  de bloedings 
neiging van de patiënt kunnen doen afnemen. 

Een dergelijk tweeledig effect van het betreffende anti
lichaam lijkt te worden bevestigd door recente onderzoe 
kingen van Morrison en Baldini ( 1 1 2) die bij honden een anti
geengemeens chap tus sen trombocyten en vaatendotheel aan
toonden. 

De invloed van corticosteroïden op het trombocytenaantal 
berust volgens Shulman ( 147 ,  148) op verhindering van de struc
tie van gesensibiliseerde trombocyten in het RES, in het 
bij zonder in dat van de milt. De antigeen- antilichaam reac
tie zou, althans in vitro , niet worden beïnvloed . De be
s chermende invloed van corticosteroïden ten opzichte van 
het trombocytopenisch effect van geïnj iceerd "ITP-plasma" 

maakt een vermindering van de antilichaam-produktie als 
enig werkingsmechanisme onwaars chijnlijk. Ook de snelle 
toename van het trombocytenaantal , na toediening van cor
ticosteroïden aan patiënten met trombocytopenie, is daar
mee moeilijk te verklaren. Heller (76) en Nicol en Bilbey 
( 1 2 5) toonden in dierproeven aan dat toediening van corticos 
teroïden de fagocyterende capaciteit van het RES doet afne
men. Volgens Benacerraf e . a. ( 1 9) berust de invloed van 
corticosteroïden niet op een directe blokkade van het fago
cyterend vermogen, doch op remming van de op fagocytose 
volgende hyperplasie van het RES.  De mening van Shulman 
( 1 47) , dat corticosteroïden vooral de sekwestratie in de 
milt tegengaan en als het ware het effect van splenectomie 
naboots en, is niet in overeenstemming met het gunstige re
sultaat van deze therapie bij patiënten die niet op splenec
tomie reageerden. Volgens Baldini ( 1 8) kan men bij derge-
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lijke patiënten postoperatief vaak met een lagere dosis cor
ticosteroïden volstaan. Op grond van hun onderzoekingen bij 
ratten naar de invloed van corticosteroïden op de sekwestra
tie van met radioactief chroom gemerkte, en met konijnen
antirattenerytrocyten- antiserum ges ensibiliseerde , of door 
verhitting beschadigde, erytrocyten kwamen Kaplan en Jandl 
(88) tot de conclusie dat vooral s ekwestratie in de lever ver
minderd wordt, vermoedelijk als gevolg van veranderingen 
in de levercirculatie onder invloed van glycoceenstapeling. 
Het is echter de vraag in hoeverre uit onderzoekingen met 
cellen, die zowel in de lever als in de milt gesekwestreerd 
worden, conclusies omtrent de invloed van corticosteroïden 
op de sekwestratie in lever en milt afzonderlijk, te trekken 
zijn. 

Bij patiënten met de ziekte van Werlhof ziet men na toe
diening van corticosteroïden in het merendeel der gevallen 
reeds na enkele dagen een toename van het aantal trom
bocyten. Bij de chronis che patiënten is dit effect niet blij
vend, na vermindering van de dos ering treedt weer een 
daling van het aantal trombocyten op. Bij een groot deel 
van de patiënten met acute trombocytopenie blijkt het mo
gelijk de therapie na enkele weken te staken, terwijl de 
remis sie behouden blij ft .  Aangenomen wordt dat het hier 
spontane remis sies betreft ,  waarvan het optreden door de 
therapie hoogstens is versneld ( 1 6 0) . 

C orticosteroïden worden, mee stal in de vorm van pred
nison, toegepast bij acute trombocytopenie,  bij acute exacer
baties van chronische trombocytopenie, bij noodzakelijke ope
ratieve ingrepen, eventueel ook bij splenectomie,  en bij 
partus .  Een langdurige behandeling kan men overwegen bij 
patiënten die splenectomie weigeren, of bij wie deze ingreep 
niet in een remissie resulteert. De indicatie van een derge
lijke onderhoudstherapie dient afgewogen te worden tegen de 
talrijke ongewenste nevenwerkingen van corticosteroïden ( 1 0 5) .  

Als begindos ering wordt door de meeste auteurs een hoe
veelheid prednison van ca. 1 mg per kg lichaamsgewicht 
per dag aanbevolen. Indien hiermee onvoldoende resultaat 
wordt geboekt , kan men nog een poging wagen met het dub
bele van deze dosis .  Indien ook dan na ca. 2 weken geen 
stijging van het aantal trombocyten is opgetreden, is van 
voortzetting van de therapie weinig invloed op het plaatjes-
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niveau te verwachten. Indien er wel een duidelijke reactie 
optreedt, dan wordt op geleide van het aantal trombocyten 
de minimale dosis opgezocht die nog een veilig plaatj esni
veau garandeert, waarbij door ons doorgaans met 60. à 
100. 000 trombocyten genoegen wordt genomen. Bij enkele 
aldus behandelde patiënten konden wij waarnemen dat inter 
mitterende toediening van prednison (eens per twee dagen) , 
hetgeen een vermindering van de schadelijke neveneffecten 
teweegbrengt, geen schommelingen in het aantal trombocy
ten veroorz aakt. 

Op deze wij ze toegepast hebben de corticosteroïden grote 
therapeutis che waarde, ook al wordt hiermee geen gene zing 
bereikt. Hoewel door invoering van corticosterold-therapie 
splenectomie geens zins overbodig is geworden, kan dank
zij deze medicamenten de operatie doorgaans worden uitge
steld totdat de ziekte in een rustige fase gekomen is , het
geen ongetwijfeld een gunstige invloed op de mortaliteit van 
deze ingreep heeft. 

Cohen en Gardner (42) hebben in 196 1 gewaarschuwd voor 
een trombocytopenisch effect van hoge dos es corticosteroïden. 
Een daling van het trombocytenaantal tijdens behandeling zou 
volgens deze auteurs een reden moeten zijn dit medicament 
te staken. 
ad c. Hoewel de meeste ervaring met het gebruik van cy
tostatica ter onderdrukking van immunologis che reacties is 
opgedaan op het terrein van de orgaantransplantatie, wor
den deze medicamenten ook toegepast bij de behandeling van 
op immunologis che mechanismen berustende ziektebeelden. 

Na de mededeling van Schwartz en Dameshek ( 140) over de 
resultaten van deze therapie bij auto-immuun hemolytis che 
anemie, is een aantal publikaties vers chenen over de toe
pas sing bij idiopathische trombocytopenis che purpura (33, 
34, 45 ,  1 54) .  De meeste ervaring werd opgedaan met azathio
prine in een dosering tot 300 mg per dag, vaak in com
binatie met een geringe dosis prednison. Hoewel deze the
rapie uitsluitend werd toegepast bij patiënten die onvoldoende 
reageerden op corticosteroïden en/ of splenectomie, hetgeen 
ongetwijfeld een ongunstige s electie inhoudt , werd in meer 
dan de helft der gevallen een duidelijke reactie van het 
trombocytenaantal waargenomen. Alleen door Bouroncle en 
Daan (34) worden patiënten beschreven die in complete remis -
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sie geraken, een remissie die behouden blijft na het staken 
van de therapie. Aangenomen wordt dat het therapeutisch 
effect berust op on derdrukking van de antilichaamproduktie, 
hetgeen in overeenstemming is met de tijdsduur van enkele 
weken die verstrijkt voordat enig resultaat duidelijk wordt. 

Hoewel de ervaring gering is, lijkt deze therapie een 
wa!'lrdevolle aanwinst te zijn voor die gevallen waarbij andere 
behandelingsmethoden faalden, of waarbij corticosteroïden 
ni�t kunnen worden toegepast. 
ad d. De eerste mededeling over de behandeling van trom
bocytopenische purpura door middel van splenectomie, ver
scheen in 1 9 1 6  van de hand van Kaznelson (89) . Sindsdien 
zijn talrijke publikaties verschenen waarin de waarde van 
deze behandelingswijze wordt bevestigd (35 ,  37 ,  40, 44, 
55, 93, 97' 1 04, 1 06, 1 3 7' 1 53, 160) . 

Indien de operatie tot het gewenste resultaat leidt, ziet 
men postoperatief binnen enkele dagen een aanzienlijke stij 
ging van het aantal trombocyten. Het maximum van deze 
stijging wordt meestal in het begin van de tweede week be
reikt, en bedraagt dan een 3- of 4-voud van de normaal
waarde. De operatiemortaliteit die in vroegere publikaties 
nog wel wordt opgegeven als 8 a lOo/o, is sinds de invoe
ring van corticosteroïden, waarmee acute episodes kunnen 
worden overbrugd, belangrijk gedaald (35, 40, 106) . 

Hoewel de door verschillende auteurs genoemde percen
tages van door splenectomie geinduceerde remissies vari�ren, 
vooral ook door verschil in indicatiestelling en in leeftijds
verdeling van de behandelde patiënten, wordt thans alge
meen aangenomen dat met deze ingreep in ca. 2/ 3 der chro
nische gevallen een complete remissie kan worden bewerk
stelligd . 

Het gunstige effect van de operatie wordt toegeschreven 
aan de verwijdering van een aanzienlijk deel van de cellen 
van het reticulo-endotheliale systeem. Dat het aan de ziekte 
ten grondslag liggende proces blijft bestaan, blijkt uit de 
mogelijkheid om met serum van patiënten die na splenec
tomie in remissie geraakt zijn, bij gezonde ontvangers 
trombocytopenie op te wekken ( 1 5 1 ) . Ook is neonatale pur
pura beschreven bij pasgeborenen van, na splenectomie in 
remissie geraakte moeders (7 4) . 
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Behalve een vermindering van de fagocyterende capaciteit 
van het reticulo- endotheliale systeem, zou miltexstirpatie 
ook een daling van de antilichaamproduktie tot gevolg hebben. 
Dit effect kan echter niet de snelle postoperatieve stijging 
van het aantal trombocyten verklaren. 

Het uitblijven van een remissie na splenectomie wordt 
verklaard door aan te nemen dat de destructie van trombo
cyten tevoren reeds plaats vond in, of na de operatie wordt 
overgenomen door het RES buiten de milt . 

Door Shulman en medewerkers werd aangetoond dat splenec
tomie beschermt tegenhet trombocytopenisch effect van serum 
van patiënten lijdende aan de ziekte van Werlhof. Het feit 
dat deze bescherming te doorbreken is door de hoeveelheid 
toegediend patiëntenserum 5-voudig te vergroten, suggereert 
dat de hoeveelheid antilichaam van invloed is op de plaats 
van destructie van trombocyten in het RES ( 14 7) . Het effect 
van splenectomie op het verloop van de ziekte van Werlhof 
zou volgens Shulman afhankelijk zijn van de antilichaamtiter. 
Helaas is de antilichaamtiter alleen te bepalen met behulp 
van transfusie van patiënten- serum bij gezonde ontvangers . 
Het is niet bekend of, evenals bij erytrocyten, behalve de 
hoeveelheid ook de aard van het antilichaam van invloed is 
op de plaats waar de destructie van trombocyten tot stand 
komt. 

Een onvoldoende reactie op splenectomie blijkt vaak reeds 
spoedig na de operatie , door het uitblijven van een snelle 
stijging van het trombocytenaantal. Een maximale stijging 
tot normaal niveau moet een mislukking van het beoogde re
sultaat doen vrezen. Bij andere patiënten treedt na een aan
vankelijk goede reactie later, eventueel pas na j aren, een 
recidief op. Een dergelijk recidief kan soms worden ver
klaard door de aanwezigheid van aberrant miltweefsel (72) . 
Daar een functionerende bijmilt vaak pas na splenectomie 
tot ontwikkeling zal komen (83) is het minder waarschijnlijk 
dat hieraan ook het primair uitblijven van een remissie kan 
worden toegeschreven. 

Niet alleen patiënten met de ziekte van Werlhof komen in 
aanmerking voor miltexstirpatie, ook indien de trombocyto
penie wordt veroorzaakt door een verdelingseffect als gevolg 
van splenomegalie, mag van deze ingreep succes worden 
verwacht ( 128) . Slechts zelden echter is bij een dergelijke 
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trombocytopenie de bloedingsneiging van dien aard dat ope
ratie geïndiceerd is. 

Vooral van pediatrische zijde is gewezen op de verhoogde 
kans op ernstig verlopende bacteriele infecties, als gevolg 
van de afwezigheid van de milt ( 149) . Daan e. a. {55) , C ar
penter e. a. {37) en Larrieu e . a. (93) zijn op grond van ei
gen waarnemingen van mening dat de kans op infecties na 
splenectomie niet van dien aard is dat met het oog daarop 
de indicatie tot operatie moet worden beperkt. 
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H O O F D S T UK I I  

LITERATUURGEGEVENS: TOEPASSING VAN RADIOACTIEF 
NATRIUMCHROMAAT BIJ DE BESTUDERING VAN HET GE
DRAG VAN ERYTROCYTEN EN TROMBOCYTEN IN VIVO 

1.  Bepaling van de levensduur van met radioactief natrium
chromaat gemerkte trombocyten 

De eerste mededelingen omtrent de toepassing van radio
actief chroom in de vorm van Na 251 Cr04 ter bepaling van 
de levensduur van trombocyten bij de mens,  werden om
streeks 1956 gedaan door Reisner e . a .  (1 34); Maupin e . a .  
(102} en  door Aas en Gardner (1). 

De eerste publikatie over de gebruikte techniek en de daar 
mee behaalde resultaten verscheen in 1958 van de hand van 
Aas en Gardner (2). aan wie de methode sindsdien gewoonlijk 
wordt toegeschreven . 

Samenvattende overzichten van meer recente datum zijn 
gepubliceerd door Davey (5 2}; Baldini (17} en Mollison ( 1 09) . 

Bij de uitvoering van dit onderzoek gaat men als volgt te 
werk: Bloed van de patiënt zelf of van een donor met dezelfde 
ABO-bloedgroep en rhesusfactor, wordt afgenomen in gesili 
coneerd glaswerk of in een plastic zak waarin zich een an 
ticoagulans bevindt . Door achtereenvolgens met verschillen 
de snelheden te centrifugeren, wordt eerst plaatjes -rijk 
plasma en vervolgens een plaatjesconcentraat bereid . Het 
concentraat wordt gedurende enige tijd met ca.  3 00 µCi na 
triumchromaat geïncubeerd waarna de plaatjes. ter verwij 
dering van het grootste deel van de niet aan trombocyten 
gebonden radioactiviteit, eenmaal worden gewassen met het 
voor dit doel bewaarde plaatjes -arme plasma. Het gemerk
te concentraat wordt vervolgens geresuspendeerd in een 
kleine hoeveelheid ongemerkt plaatjes -arm plasma. De sus 
pensie, die 3 0 - 75 µCi natriumchromaat bevat waarvan ca. 
85% aan de plaatjes is gebonden (3 0, 5 2). wordt vervolgens 
aan de patient toegediend, waarna op gezette tijden bloed -
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monsters worden afgenomen waaruit wederom de trombocyten 
worden geïsoleerd. 

De radioactiviteit van de trombocytenmonsters geeft een 
indruk omtrent de snelheid waarmee de gemerkte trombo
cyten uit het bloed verdwijnen . De in de circulatie terug
gevonden radioactiviteit, uitgedrukt als percentage van de 
aap trombocyten gebonden geïnfundeerde radioactiviteit, 
noemt men de opbrengst (recovery) ;  bij de berekening hier
vap wordt meestal gebruik gemaakt van het theoretische 
bloedvolume .  

Teneinde de resultaten van verschillende onderzoekingen 
te kunnen vergelijken wordt de radioactiviteit van de trom
bocytenmonsters opgegeven als percentage van de bij dat 
onderzoek gevonden hoogste waarde; uitgezet in een grafiek 
vormen deze getallen de overlevingscurve . 

Er is geen volledige eenstemmigheid over het verloop 
van deze curve bij een normale levensduur van de gefufun
deerde trombocyten . Het merendeel van de auteurs staat 
op het standpunt dat de radioactiviteitsdaling eventueel na 
correctie voor een geringe mate van elutie , lineair verloopt 
als uiting van een door ouderdom bepaalde destructie van 
trombocyten ( 2, 1 0, 1 6. 27. 3 0, 1 14, 1 22, 1 29) . Het laat 
ste deel van de curve daalt aanzienlijk minder snel, mogelijk 
ten gevolge van een zekere mate van spreiding in de levens 
duur van de individuele trombocyten (1 0, 1 1 1 ) .  Anderen 
zijn van mening dat de curve exponentieel verloopt ( 3 ,  41, 
5 2). de destructie zou volgens deze auteurs voor een be
langrijk deel plaats vinden volgens een "random process" 
waarbij gedacht wordt aan een continu, op laag niveau, 
plaatsvindende bloedstolling. Deze mening is vooral geba
seerd op de onderzoekingen van Adelson e . a .  ( 8 )  en Mustard 
en Murphy ( 1 1 6 )  die,  gebruikmakend van in vivo met DF32 P 
gemerkte plaatjes ,  het exponentH!le karakter van de over 
levingscurve zagen verdwijnen dan wel de levensduur zagen 
toenemen tijdens behandeling met anticoagulantia . 0 'Neill 
en Firkin ( 1 29), Shulman e . a .  ( 148)  en Bleifeld ( 27) konden 
bij onderzoek met 51 Cr -trombocyten deze bevinding niet 
bevestigen. 

In verband met het afwijkende verloop van het laatste 
deel van de curve, wordt als levensduur meestal opgegeven 
het aantal dagen dat verstrijkt voordat de radioactiviteit 
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van de trombocytenmonsters is  gedaald tot minder dan 
1 0%  van de bij dat onderzoek gevonden hoogste waarde . Ook 
wordt de levensduur wel bepaald door extrapolatie van het 
lineaire deel van de c urve naar de tijdas. Degenen die een 
exponentieel verloop van de curve aannemen gebruiken meest 
al de halveringstijd als criterium. 

De invloed van verandering van de omstandigheden waar 
onder de incubatie plaatsvindt op het s lechts 1 0  - 25o/o b e 
dragende rendement van d e  merking met radioactief natrium -
chromaat, is  vooral onderzocht door Najean e . a .  ( 1 1 7). 
Davey ( 5 0, 5 2) en Abrahamsen (4) .  

Het rendement neemt toe met verhoging van d e  tempe 
ratuur van het incubatiemediu.m, althans tot 37°C en met 
verlenging van de duur van de incubatie tot enkele uren. 
De aanwezigheid van plasma doet daarentegen het rendement 
afnemen evenals verhoging van de c oncentratie van het chro
maat; bij dit laatste neemt de abs olute hoeveelheid gebonden 
chromaat wel toe . 

D e  mogelijkheid tot verbetermg van de omstandigheden is  
echter b eperkt daar opbrengst en levensduur van de geïn 
fundeerde plaatjes afnemen roet de mate van manipulatie -
z oals herhaald centrifugeren ter verwijdering van plasma 
( 1 5. 95. 1 2  O) - en met de duur van het verblijf in vitro. 
een effect dat reeds na enkele uren merkbaar is ( 3 ,  1 6) .  
Ook incubatie bij 3 7° C heeft reeds na k orte tijd een on 
gunstige invloed op deze parameters (4 . 5 0) . 

D e  b ereiding van de suspensie vindt meestal plaats in 
gesiliconeerd glaswerk of in plastic zakken. D ez e  laatste 
b ieden het voordeel dat het bloed in een gesloten systeem 
kan worden bewerkt ( 1 1 0) .  Op grond van de onderzoekingen 
van Kissroeyer-Nielsen en Madsen ( 9 0) w ordt wel gesteld 
dat c ontact roet gewoon glaswerk de opbrengst en de levens -
duur van de trombocyten niet nadelig be"invloedt, deze on 
derzoekingen hadden echter betrekking op het bewaren van 
bloed en plaatjes -rijk plasma en niet op het bereiden van 
een trorobocytenconcentraat. 

Het gedrag van de geirûundeerde trombocyten wordt in 
sterke mate b einvloed door de aard van het bij de bereiding 
van het plaatjesconcentraat gebruikte anticoagulans ( 1 3 ) .  
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Indien de trombocytensuspensie wordt bereid uit in EDTA 
opgevangen bloed dan ziet men de trombocyten na toedie
ning snel uit de bloedbaan verdwijnen. In de volgende uren 
neemt de aan trombocyten gebonden radioactiviteit in het 
bloed geleidelijk toe , pas na ca. 2 0  uur wordt de maximale 
waarde bereikt ( 5 1 ) .  Ook dan echter wordt slechts een deel 
van de aan trombocyten gebonden, geïnfundeerde radioacti
viteit in het bloed teruggevonden . Deze initH!le , deels rever
sibele sekwestratie die , zoals door Aster en Jandl ( 1  O) 
werd aangetoond, het gevolg is van beschadiging van de 
plaatjes door EDTA wordt ook gezien bij niet gemerkte 
plaatjes . Dezelfde auteurs vonden dat de aggregatie van 
trombocyten, die optreedt bij toepassing van de voor trans -
fusie doeleinden gebruikelijke ACD -oplossing, achterwege 
blijft indien door een wijziging in de samenstelling van de 
ACD -oplossing de pH van het plaatjes -rijke plasma op ca. 
6, 5 wordt gebracht . Na infusie van een aldus bereid plaat 
jesconcentraat wordt vrijwel geen initH!le reversibele se 
kwestratie gezien, terwijl een groter deel van de  geinfun
deerde trombocyten in het bloed wordt teruggevonden dan 
na toediening van een uit EDTA -bloed bereide plaatjessus 
pensie . Cohen, Cooley en Gardner (43)  en M orrison en 
Baldini ( 1 1 1 )  toonden later aan dat eenzelfde effect wordt 
bereikt door een extra hoeveelheid ACD toe te voegen aan 
het plaatjes -rijke plasma, hetgeen het voordeel biedt dat 
de resterende erytrocytensuspensie niet méér dan de voor 
transfusiebloed gebruikelijke hoeveelheid ACD bevat . 

De  methode van Aas en Gardner is later door diverse 
onderzoekers , afgezien van het gebruikte anticoagulans . 
vrijwel ongewijz igd toegepast voor de bestudering van het 
gedrag van geinfundeerde trombocyten onder normale en 
pathologische omstandigheden ( 1 0, 25,  27 ,  29, 3 1 ,  4 1 ,  5 2, 
1 14 .  1 22. 1 29 ,  1 4 1 ) .  

De resultaten van deze onderzoekingen laten zich als volgt 
samenvatten: De levensduur van autologe trombocyten bij 
normale proefpersonen bedraagt 8 - 1 1  dagen. Deze waarde 
neemt niet toe na splenectomie.  De opbrengst in vivo be
draagt bij gebruik van EDTA -plaatjes 25  à 4 0%; bij ACD 
plaatjes ,  indien zorg gedragen wordt voor een voldoende 
lage pH, ca. 6 0o/o; bij personen die tevoren splenectomie 
ondergingen z elfs ca.  85%. De lage opbrengst werd in het 
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verleden toegeschreven aan destructie van door de bewer -
king beschadigde en daardoor niet levensvatbare plaatjes . 
In 1 96 6  is echter door Aster ( 1 1 ,  1 2) aangetoond dat dit 
verschijnsel een gevolg is van het feit dat de milt in z e 
kere zin als trombocytenreservoir fungeert . 

De bevindingen bij patiënten met trombocytopenie kun
nen in een aantal categorieën worden ingedeeld: 
a .  normale opbrengst en levensduur van de geïnfundeerde 

trombocyten. 
Dit wordt gevonden bij die z iektebeelden waarbij de trom -
bocytopenie wordt veroorzaakt door een verminderde pro
duktie, zoals o . a .  bij panmyelopathie, leukemie en som 
mige vormen van familiaire trombocytopenie .  

b .  verkorte levensduur en meestal een verminderde op 
brengst, hetgeen voorkomt biJ trombocytopenie door des -
tructie of door versneld verbruik zoals bij al of niet 
gedissemineerde, intravasale stolling. 

c.  lage opbrengst en normale of vrijwel normale levensduur 
bij congestieve splenomegalie . 

d .  combinaties van b en c .  
Bij patiënten met ernstige trombocytopenie is het meest 

al niet mogelijk een concentraat van eigen trombocyten te 
bereiden. Het onderzoek kan dan worden uitgevoerd met uit 
donorbloed geïsoleerde trombocyten. Bij de beoordeling van 
de resultaten van een dergelijk onderzoek dient men echter 
bedacht te zijn op de invloed van eventueel in het bloed van 
de patiënt aanwezige iso-antistoffen .  

De resultaten verkregen met trombocyten van donoren met 
dezelfde ABO -bloedgroep en rhesusfactor als de te onderzoe 
ken persoon, zijn bij afwezigheid van iso -immuniteit geheel 
vergelijkbaar met die van autologe trombocyten. 

Aas en Gardner ( 1 )  en Bosch ( 3 0) zagen na toediening van 
trombocyten afkomstig van donoren met een andere bloed 
groep dan de ontvanger, evenmin verschillen met autologe 
trombocyten . Aster (9 )  vond onder dergelijke omstandigheden 
een vermindering van opbrengst en levensduur der trombo
cyten, terwijl Baldini (1  7 )  weliswaar een normale levens -
duur doch een verminderde opbrengst vaststelde. Daar het 
trombocytenconcentraat echter altijd een geringe hoeveel
heid erytrocyten bevat , wordt ter vermijding van sensibi 
lisatie uitsluitend gebruik gemaakt van suspensies bereid 
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uit bloed van een passende ABO -Rh-bloedgroep. 
Na herhaalde toediening van donortrombocyten nemen op

brengst en levensduur van de trombocyten geleidelijk af door 
het optreden van tegen plaatjes -antigeen gerichte iso-antistof
fen. Deze iso-antistoffen kunnen ook ontstaan als gevolg van 
bloedtransfusies of doorgemaakte graviditeiten. Het tijdstip 
waarop iso-immunisatie zich aldus manifesteert is zeer va 
riabel (41 ,  1 2 0) .  Het vóórkomen van iso-antistoffen is niet 
altijd met behulp van in -vitro proeven aantoonbaar ( 1 0, 1 7 ,  
1 21 ,  148 ,  1 6 2) . Dit betekent dat een verkorte levensduur 
van donortrombocyten bij patiënten die te voren werden ge -
transfundeerd of een graviditeit doormaakten, niet zonder 
meer mag worden beschouwd als bewijz end voor het bestaan 
van verhoogde afbraak als oorzaak van de trombocytopenie 
van de patiënt . 

Bij vergelijking van de in verschillende publikaties gege 
ven normaalwaarden voor levensduur en opbrengst van de 
trombocyten dient men zich bewust te z ijn van de verschil
len die er kunnen bestaan in de wijze waarop deze waar
den worden berekend . Vooral wat betreft de opbrengst zijn 
variaties mogelijk door verschillen in de berekening van het 
theoretische bloedvolume, door de onvolledige isolering van 
trombocyten uit de bloedmonsters en door het al of niet aan
brengen van correcties voor deze onvolledige isolatie en voor 
de aanwezigheid van ongebonden radioactiviteit in de geïnfun
deerde plaatjessuspensie . 

De Maat (99) heeft onlangs een methode ontwikkeld waar
mee de hoeveelheid niet aan trombocyten gebonden radioac -
tiviteit in de suspensie , tot een minimum wordt beperkt . 
Voor het beoordelen van de aan trombocyten gebonden radio
activiteit in het bloed behoeven de trombocyten dan niet meer 
uit de bloedmonsters geïsoleerd te worden,  hetgeen een be 
langrijke vereenvoudiging van het onderzoek met zich mee 
brengt . 

Door een aantal onderzoekers is getracht op grond van 
het aantal en de levensduur van de trombocyten van de 
patient , de 1 turn over 11 en daarmee de produktie van trom 
bocyten te berekenen, o . a .  ter beantwoording van de vraag 
of er bij trombocytopenie door versnelde eliminatie com -
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pensatoir een verhoogde produktie bestaat. Het is echter de 
vraag of de bij telling en levensduurbepallng van trombocyten 
gevonden waarden voldoende betrouwbaar zijn om dergelijke 
berekeningen toe te laten ( 5 7 ) .  In de voor de berekening 
gebruikte formule wordt meestal geen rekening gEfüouden 
met de reservoirfunctie van de milt, waardoor een ver 
keerde indruk omtrent de produktie gewekt wordt. 

Hoewel de methode, toegepast voor de bepaling van de 
levensduur van radioactief gemerkte trombocyten, zeer be -
werkelijk is , een grote mate van nauwkeurigheid vereist 
en talrijke foutenbronnen herbergt, is het merendeel der 
auteurs van mening dat hiermee meestal een betrouwbare 
indruk kan worden verkregen omtrent de wijze waarop de 
trombocytopenie van de betreffende patiënt tot stand ge -
komen is . 

2 .  Meting van de radioactiviteit aan het lichaamsoppervlak 
na toediening van met radioactief natriumchromaat ge 
merkte erytrocyten of trombocyten 

De eigenschap van 51 
Cr, gammastraling uit te zenden, 

maakt het mogelijk door meting aan het lichaamsoppervlak 
een indruk te krijgen over de verdeling van de radioacti
viteit in het lichaam. Hiervan is vooral gebruik gemaakt 
bij het onderzoek naar het gedrag van met 51 Cr gemerkte 
erytrocyten ( 81 , 85 , 86,  96 ,  1 00, 1 08 ,  1 38 ,  1 5 7 ,  1 58) . 

De methode komt in grote lijnen hier op neer dat men 
na toediening van de gemerkte cellen, op gezette tijden 
met een tegen de huid boven de te onderzoeken organen 
geplaatste scintillatiedetector, de radioactiviteit registreert 
en de gevonden waarden corrigeert voor verval met behulp 
van een onmiddellijk daarna gemeten standaard . Door de 
aldus gevonden gecorrigeerde waarden in grafiek te brengen 
verkrijgt men een indruk omtrent het verloop van de radio 
activiteit boven de verschillende organen. Ook is het moge 
lijk met een ratemeter en een recorder de radioactiviteit 
continu te registreren. 

De boven een bepaald orgaan aan het lichaamsoppervlak 
gemeten radioactiviteit is behalve van de activiteit in dat 
orgaan afhankelijk van ( 9 6 ,  1 38 ,  1 58 ,  1 7 0) : 
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a .  afstand tussen detector en orgaan. 
b .  orgaangrootte en 1 1  gezichtsveld 1 1  van de detector, welke 

bepalen welk deel van het orgaan door de detector "ge 
zien 1 1  wordt . 

c .  radioactiviteit in andere organen of weefsels binnen het 
"gezichtsveld " van de detector .  

d . .  absorptie van radioactiviteit door tussen orgaan en de 
tector gelegen weefsel. 

poor variaties in orgaangrootte en verschillen in de stand 
van de detector t .  o. v .  het betreffende orgaan, zijn de bij 
verschillende patiënten verkregen resultaten niet eenvoudig 
te vergelijken en kunnen herhaalde metingen bij één en de -
zelfde patiënt soms aanzienlijke variaties laten zien. Dit 
geldt bij uitstek voor metingen boven de milt waar immers 
een hoge activiteit kan zijn opgeslagen in een klein en moei
lijk te lokaliseren orgaan ( 52 ) .  Indien twee organen van 
verschillende grootte een gelijke hoeveelheid radioactiviteit 
bevatten, zal bij kleine detectorafstand boven het grote or -
gaan een kleiner aantal impulsen worden geregistreerd dan 
boven het kleine orgaan. Bij vergroting van de detectoraf
stand gaat echter de orgaanspecificiteit van de geregistreerde 
radioactiviteit verloren ( 138 ) .  Meting aan het lichaams opper 
vlak geeft daarom slechts een grove indruk van de in het 
betreffende orgaan aanwezige radioactiviteit ( 8 1 , 82 ,  96 ,  
1 5 7 ) .  Conclusies omtrent de  verdeling van de  geïnjiceerde 
radioactiviteit in het lichaam kunnen echter ook getrokken 
worden uit het verlÓÓp van de radioactiviteit aan het lichaams 
oppervlak. 

A .  Orgaanmeting na toediening van 51 Cr -erytrocyten. 

Jandl, Greenberg, Yonemoto en Castle delen in 1 95 6  de 
volgende resultaten van een dergelijk onderzoek mee (85 ) .  

Na infusie van met 51Cr gemerkte autologe erytrocyten 
bij normale proefpersonen bedraagt bij de eerste meting, welke 
na ca. 20 minuten wordt verricht, de activiteit boven lever 
en milt 6 0  à 8 0%  van die boven het hart . Tijdens de vol
gende · 30 dagen, gedurende welke de aan erytrocyten ge 
bonden radioactiviteit in het bloed tot de helft daalt, treedt 
er een geringe stijging op in de verhouding van de radio 
activiteit boven lever en milt t . o. v. die boven het hart . 
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Aan de hand van radioactiviteitsmetingen in bloed en urine 
wordt berekend dat bij het bereiken van de halveringstijd 
in het bloed, ca . 6 0%  van de uit het bloed verdwenen radio 
activiteit in de weefsels is opgeslagen . Indien de erytrocy 
tensuspensie voorafgaand aan de toediening niet wordt "ge -
wassen"  ter verwijdering van de niet aan erytrocyten ge 
bonden radioactiviteit, treedt gedurende de eerste twee et 
malen een tijdelijke verhoogde uitscheiding in de urine op . 

Na toediening van kleine hoeveelheden gemerkt hemoglo
bine, waarbij geen hemoglobinurie optreedt, verdwijnt de 
51Çr -activiteit uit het bloed met een aanvankelijke halve -
ringstijd van ca . 3 uur en een later geleidelijk afnemende 
snelheid; de hoogste orgaanactiviteit wordt nu gevonden boven 
de lever. Gereduceerd chroom, in de vorm van 51 CrCl 3 ,  
heeft in bloed een halveringstijd van ca. 1 5  minuten; ook 
hierbij wordt een geringe toename van activiteit boven de 
lever gezien, vooral indien het chromichloride vóór injectie 
wordt geïncubeerd met serum. 

Bij sommige patiënten met hemolytische anemie ziet men, 
na infusie van gemerkte autologe erytrocyten, een geleide 
lijke toename van de radioactiviteit boven de milt en een 
constant radioactiviteitsniveau boven de lever . Dit is o. a.  
het geval bij patiënten met congenitale sferocytose .  Het 
zelfde verloop wordt waargenomen wanneer de gemerkte 
sferocyten worden geïnfundeerd bij een gezonde ontvanger . 
Andere patiënten daarentegen vertonen een grotere stijging 
van de radioactiviteit boven de lever .  Bij patH!nten met 
splenomegalie is meestal de miltactiviteit bij de eerste 
meting reeds hoger dan normaal, en wel doorgaans meer 
dan 90% van de boven het hart gemeten radioactiviteit . 

Bij alle proefnemingen wordt een grotere stralingsinten
siteit dan in de omgeving van het orgaan alleen gevonden 
boven hart, lever en milt . 

Op grond van waarnemingen bij patiënten , bij wie in korte 
tijd alle radioactiviteit uit het bloed verdwenen was , wordt 
berekend dat het verlies van 51Cr uit lever en milt ca. 4% 
per dag bedraagt; de uitscheiding vindt uitsluitend plaats via 
de nieren. 

Uit vergelijking van de bevindingen bij normale proefper -
sonen en bij patiënten met hemolytische anemie wordt ge 
concludeerd, dat toename van radioactiviteit boven de milt 
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berust op sekwestratie van intacte cellen. Toename van 
radioactiviteit boven de lever kan het gevolg zijn van intra 
vasale hemolyse. Uit een latere publikatie van Jandl, Jones 
en Castle ( 86)  blijkt dat bij door antilichamen teweegge -
brachte hemolyse de plaats van sekwestratie afhankelijk is 
van de aard en de titer van het betreffende antilichaam. 
Rhesus -D -positieve erytrocyten, die na incubatie met in 
compleet anti-D serum worden geïnfundeerd, worden voor 
namelijk in de milt gesekwestreerd. Worden deze cellen, 
zonder voorafgaande incubatie geïnfundeerd bij patiënten met 
een hoge titer incomplete anti-D antilichamen, dan treedt 
ook sekwestratie in de lever op. ABO -incompatibele cellen 
geïnfundeerd bij patiënten met iso -agglutininen, doch zonder 
aantoonbare iso -hemolysinen, worden abrupt in de lever ge 
sekwestreerd . Indien bij de patiënt ook iso-hemolysinen 
aantoonbaar zijn, dan treedt een nog snellere destructie op, 
welke gezien de hemoglobinemie en de slechts langzaam op
lopende leveractiviteit vermoedelijk intravasaal plaats vindt . 

De verwachting wordt uitgesproken dat met deze methode 
van orgaanmeting een betrouwbare predictie zal kunnen wor -
den gegeven van het resultaat van splenectomie, een in 
greep waarmee bij patiënten met auto-immuunhemolytische 
anemie in slechts 5 0% der gevallen succes wordt geboekt 
( 1 68) . Onafhankelijk van Jandl e . a .  komen Schloesser e . a .  
( 1 38 ) ,  op grond van analoge onderzoekingen, tot vrijwel 
dezelfde conclusie . De bevindingen worden later bevestigd 
door Hughes Jones en Szur ( 8 1 ) , terwijl deze auteurs even
als Lewis e . a .  ( 96 )  Me Curdy e . a .  ( 1 00} , Veeger ( 1 5 7 ,  
1 58) en Gehrmann ( 6 9} ook d e  waarde van d e  orgaanmeting 
als predictietest aantonen . 

De weergave van de resultaten 

De door genoemde onderzoekers gebruikte methoden ver 
schillen in hoofdzaak alleen wat betreft de wijze waarop de 
verkregen meetresultaten worden weergegeven. 

Jandl e . a .  ( 85 )  gaan ervan uit dat de radioactiviteit boven 
het hart vrijwel parallel verloopt aan die in het bloed; de 
hartactiviteit wordt daarom voornamelijk bepaald geacht 
door het door het hart stromende bloed.  De verhouding van 
de radioactiviteit boven een bepaald orgaan t . o. v.  die bo-
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ven het hart wordt beschouwd als een maat voor de gradiënt 
tussen dat orgaan en het circulerende bloed . De resultaten 
van de orgaanmeting worden daarom uitgedrukt als L/H
en M /H -ratio, waarbij L, M en H de op hetzelfde moment 
boven lever, milt en hart geregistreerde radioactiviteit aan
geven. Hoewel voor de beoordeling van de radioactiviteits -
ontwikkeling boven een bepaald orgaan 3 à 4 metingen vol
doende zijn, dienen deze metingen, indien men de orgaan 
activiteit in verband wil brengen met de verdwijning van 
gemerkte cellen uit het bloed, verspreid te zijn over een 
periode waarin tenminste de helft van de gemerkte cellen 
het bloed verlaat . 

Ter vereenvoudiging van de interpretatie van de resul
taten wordt het begrip sekwestratie -index ingevoerd, het 
welk wordt berekend door de orgaanactiviteit bij het berei 
ken van de halveringstijd in de circulatie , uitgedrukt als 
percentage van de hartactiviteit , te verminderen met de -
zelfde grootheid bij het begin van de proefneming. Door 
Veeger e . a.  ( 1 5 7 ) ,  die overigens dezelfde methode gebrui 
ken, wordt gesteld dat het verloop van de radioactiviteit 
betrouwbaarder informatie geeft dan de sekwestratie -index 
en dat deze laatste, indien verhoogd, alleen dan een indi 
catie tot splenectomie vormt wanneer de levensduur der 
gemerkte cellen v�rkort is . 

Schloesser e . a .  ( 138) hanteren de verhouding tussen milt 
en leveractiviteit als maatstaf. Bij normale proefpersonen 
vinden zij waarden van 0, 9 à 1 ,  8 ,  een verhouding die tij -
dens het verdere verloop van de proef niet veel verandert . 
Een hoge of stijgende M/L-ratio wordt , bij een verkorte 
levensduur der gemerkte cellen, beschouwd als een indi 
catie voor splenectomie .  

Hughes Jones en Szur ( 8 1 )  gebruiken evenals Jandl e . a . , 
de hartactiviteit als vergelijkingsobjekt . Blijkens hun be 
vindingen daalt de radioactiviteit boven het hart minder snel 
dan die in de circulatie, hetgeen wordt toegeschreven aan 
een verspreiding door het gehele lichaam van vrijgekomen 
51Cr . Uitgaande van de veronderstelling dat bij ontbreken 
van orgaansekwestratie de radioactiviteit boven lever en 
milt even snel zal dalen als die boven het hart, berekenen 
zij voor elke serie van metingen de boven lever en milt 
te verwachten radioactiviteit . Het verschil tussen de ge -
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vonden en de berekende waarde wordt aangeduid als "excess 
counts 1 1  De excess counts op de dag waarop de 5 0% -waarde 
in het bloed wordt bereikt en de M /L -ratio op deze dag 
vergeleken met die op de dag van infusie, gelden als c ri 
teria bij het stellen van d e  indicatie tot splenectomie .  

Andere toepas singen van orgaanmeting 

Behalve voor de herkenning van accumulatie van radio
activiteit in bepaalde organen en het voorspellen van het 
effect van splenectomie bij hemolytische anemie , wordt 
radioactiviteitsmeting aan het lichaams oppervlak ook toe ge -
past voor andere doeleinden. 

Bij zijn onderz oekingen naar de miltcirculatie maakte 
Prankerd ( 1 31) gebruik van c ontinue registratie van de radio
activiteit aan het lichaams oppervlak na injectie van ge 
merkte erytrocyten. Hij stelde daarbij vast dat onder nor 
male omstandigheden een evenwicht in de aan het lichaams -
oppervlak waargenomen radioactiviteit even snel b oven de 
milt als boven het hart wordt bereikt , en wel in ca. 2 
minuten, dez elfde tijd die nodig is voor het tot stand komen 
van een evenwicht in de circulerende radioactiviteit . De 
milt lijkt bij de mens normaliter niet als erytrocytenres er 
voir te fungeren . Bij s ommige dieren is dit anders , bij de 
kat en ook bij de geit blijkt dat een evenwicht boven de 
milt pas na ca. 20 minuten wordt b ereikt . Gedurende deze 
periode blijft de radioactiviteit in het bloed dalen. De accu 
mulatie van radioactiviteit in de milt wordt verhinderd of 
ongedaan gemaakt door infusie van noradrenaline tijdens of 
na de toediening van de gemerkte erytrocyten. Bij het dalen 
van de radioactiviteit b oven de milt treedt dan een stijging 
van de radioactiviteit in de circulatie op. Dit verschillende 
gedrag wordt in verband gebracht met verschillen in de ana 
tomische structuur van de milt bij mens en kat en leidt tot 
de hypothese van een snelle circulatie d oor de miltsinus oïden 
(die bij de kat nagenoeg ontbreken) en een vertraging van 
de circulatie in de extra -sinusoïdale ruimte . 

Een dergelijke trage meng -curve wordt bij de mens wel 
gevonden indien gemerkte , op enigerlei wijze  beschadigde 
erytrocyten, b . v .  sferocyten, worden geïnfundeerd . Onder 
invloed van noradrenaline worden dan dezelfde activiteits -
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veranderingen boven de milt en in het bloed gezien als bij 
de kat . 

Hetzelfde is het geval bij diverse vormen van splenome 
galie, waarbij wordt aangenomen dat door proliferatie van 
lymfatisch weefsel, of eventueel door obstructie van de 
sinusoïden, de extra -sinusoïdale ruimte wordt vergroot . 
De vorming van een dergelijk erytrocytenreservoir in de 
milt wordt in verband gebracht met het optreden van anemie 
bij splenomegalie. 

Erytrocyten zijn op verschillende manieren dusdanig te 
beïnvloeden, dat ze na injectie selectief in de milt ges e 
kwestreerd worden . Zo  kan men sferocytose opwekken door 
verhitting van de cellen tot ca . 5 0°C (z . g. pyrosferocyten) . 
Hetzelfde doel kan worden bereikt door erytrocyten te in
cuberen met N .  ethylmaleïmide of mercurihydroxypropaan, 
terwijl ook binding van incomplete antilichamen leidt tot 
slectieve sekwestratie in de milt . 

Dergelijke veranderde cellen zijn, na radioactieve merking, 
door diverse onderzoekers gebruikt voor de bestudering van 
lokalisatie, omvang en functie van de milt, hetzij door con
tinue registratie van de  activiteitsontwikkeling, hetzij door 
scintigrafie of door een combinatie van beide methoden 
(46 ,  6 4 , 79, 9 1 ,  1 01 ,  1 6 6) .  

B .  Orgaanmeting na toediening van 51Cr -trombocyten. 

Spoedig na invoering van de levensduurbepaling van met 
5Jcr gemerkte trombocyten heeft men, afgaand op de re -
sultaten van orgaanmeting na toediening van radioactief ge -
merkte erytrocyten en gebruik makend van vrijwel dezelfde 
methode, getracht inzicht te krijgen in het lot van de ge 
infundeerde trombocyt, in de hoop hierdoor ook bij pati�n
ten met trombocytopenie het effect van splenectomie op het 
ziekteverloop te kunnen voorspellen . 

Zo  vermelden Aster en Jandl in 1964 ( 1 0) de volgende 
resultaten van hun onderzoekingen met trombocytensuspensies 
bereid uit in EDTA of ACD opgevangen bloed . Na infusie 
van EDT A -plaatjes treedt, gelijktijdig met het verdwijnen 
van ca . 9 0o/o van de gemerkte trombocyten uit het bloed, 
een belangrijke stijging van de radioactiviteit boven de lever 
en in mindere mate ook boven de milt op. In de volgende 
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24 uur neemt de leveractiviteit met ca . 5 0% af en tegelij -
kertijd nemen de aan trombocyten gebonden radioactiviteit 
in het bloed en de radioactiviteit boven de milt toe . Tij 
dens de volgende 8 dagen vindt er vrijwel geen verandering 
van de orgaanactiviteit plaats ,  terwijl de gemerkte trom 
bocyten geleidelijk uit het bloed verdwijnen. Bij gebruik 
van ACD -plaatjes ziet men aanvankelijk alleen toename van 
de radioactiviteit boven de milt, in de volgende 8 dagen 
blijft het radioactiviteitsniveau boven dit orgaan constant . 
Boven de lever daarentegen treedt in deze periode een stij -
ging van ca. 5 0%  op. B oven de longen wordt in alle ge 
vallen, evenals boven het hart , alleen een afnemende radio 
activiteit gezien. 

De auteurs concluderen hieruit dat de, ten dele rever -
sibele, initH!le sekwestratie van EDTA -plaatjes plaats vindt 
in de lever en dat een deel van de uit de lever vrijgemaak 
te plaatjes in de milt gesekwestreerd wordt . Bij de berei 
ding van een suspensie uit in ACD opgevangen bloed zou 
een beschadiging van de plaatjes optreden, die alleen nog 
bemerkt wordt door de milt . Dit lijkt in overeenstemming 
met de bevinding van een opbrengst van 9 0o/o en een normale 
levensduur van de trombocyten bij een hematologisch nor 
male ontvanger die tevoren splenectomie onderging. Aange 
nomen wordt dat bij normale personen het merendeel van 
de ge"infundeerde plaatjes in het RES van de lever te gronde 
gaat . Nadat de aan trombocyten gebonden radioactiviteit uit 
het bloed verdwenen is, wordt boven lever en milt een hal
veringstijd gevonden die in overeenstemming is met de 2 
à 4% per dag bedragende daling van de radioactiviteit, vast 
gesteld bij onderzoek met gemerkte erytrocyten. 

Bij twee patienten is de levensduur van donortrombocyten 
verkort, hetgeen wordt toegeschreven aan is o-immuniteit 
tengevolge van tevoren gegeven plaatjestransfusies . Bij geen 
van beiden konden met de agglutinatie - en de complement -
bindingstechniek iso-antistoffen worden aangetoond . Bij de 
één wordt bij een halveringstijd van de aan trombocyten 
gebonden radioactiviteit in het bloed van 19 uur, alleen 
toename van radioactiviteit boven de milt gezien. Bij de 
ander bedraagt de halveringstijd slechts een half uur, boven 
lever en milt wordt een vrijwel gelijke radioactiviteit ge -
vonden. Uit proeven waarbij men 1 à 2 dagen na toediening 
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van gemerkte donortrombocyten, plasma van een tegen deze 
trombocyten geïmmuniseerde patH�nt bij de ontvanger inj i
ceert,  blijkt met een toenemende dosis plasma niet alleen 
de levensduur der trombocyten af te nemen, doch ook de 
plaats van destructie te veranderen . De destructie vindt 
o . i .  v. een lage dosis plasma plaats in de milt , o . i .  v. een 
hoge dosis in de lever en bij intermediaire dosis zowel in 
milt als lever.  

Aan de hand van curves ,  op grond waarvan mag worden 
aangenomen dat de destructie vrijwel uitsluitend of in de 
lever of in de milt plaats vindt, wordt berekend dat er een 
constante verhouding bestaat tussen de radioactiviteit in het 
orgaan en die aan het lichaamsoppervlak daarboven. Bij een 
gelijke hoeveelheid radioactiviteit in milt en lever wordt 
boven de milt een 4 x zo  grote oppervlakteactiviteit gemeten 
als boven de lever .  Het berekenen van orgaanactiviteit uit 
oppervlaktemetingen met behulp van een uit bovengenoemde 
curves geconstrueerd nomogram is een grove benadering 
welke alleen geldt bij normale orgaan-grootte.  Aldus bere
kend wordt bij normale proefpersonen na 8 dagen 65 à 1 25% 
van de uit het bloed verdwenen radioactiviteit in lever en 
milt teruggevonden. 

Hoewel het onderzoek van Aster en Jandl hoofdzakelijk 
hematologisch normale personen betreft , wordt geconclu 
deerd dat orgaanmeting aan het lichaamsoppervlak de keuze 
tussen het al of niet verrichten van splenectomie bij ITP 
zal kunnen vergemakkelijken. 

De in 1 966 door Davey in "The Survival and Destruction 
of Human Platelets 1 1  ( 5 2) meegedeelde resultaten van or 
gaanmeting zijn geheel met die van Aster en Jandl in over -
stemming. Door continue registratie van de radioactiviteit 
boven hart, lever en milt in het eerste half uur na toe 
diening van de trombocytensuspensie wordt het verschil
lende gedrag van EDTA - en ACD -plaatjes t . o.  v .  lever en 
milt fraai geillustreerd . Bij EDTA -plaatjes ,  en in nog 
sterkere mate bij ACD -plaatjes ,  treedt boven de milt een 
toename van radioactiviteit op. Boven de lever wordt dit 
alleen gezien na toediening van EDTA -plaatjes, de radio
activiteit vertoont na infusie van ACD -plaatjes boven dit 
orgaan reeds binnen 5 minuten een dalende tendens . Uit 
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het feit dat na de initH:!le sekwestratie van EDTA -plaatjes 
wel een toename van de radioactiviteit in het bloed, doch 
niet boven hart , longen en sacrum wordt gezien, wordt af
geleid dat de weer in de circulatie verschijnende plaatjes 
niet alleen uit de lever, doch uit het hele vaatbed afkom
stig zijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat na injectie van 
noradrenaline bij stijgende activiteit in de circulatie ook geen 
veranderingen boven lever en long worden gemeten. Ook 
het onderzoek van Davey betreft in hoofdzaak hematologisch 
normale personen, bij 4 patiënten met idiopathische trom 
bocytopenie wijken de resultaten van orgaanmeting niet af 
van de normale bevindingen. Wel wordt een afwijkende or 
gaanactiviteit gevonden na infusie van kunstmatig beschadig 
de plaatjes;  zo treedt na bewaren gedurende 24 uur of ver 
hitten tot 56°C voorafgaand aan de toediening van de plaat 
jes ,  een sterkere toename van de radioactiviteit boven de 
lever op. 

Davey concludeert dat onder normale omstandigheden trom
bocyten z owel in de lever als in de milt te gronde gaan . 
Hoewel het aantal onderzoekingen, bij patiënten met trom 
bocytopenie door afbraak, te klein is om conclusies te recht 
vaardigen verwacht hij dat de gevolgde methode van weinig 
nut zal zijn voor de predictie van het effect van splenecto -
mie . 

Zowel Aster en Jandl als Davey geven de resultaten van 
orgaanmeting weer in absolute getallen, de getekende curves 
geven het werkelijk gemeten radioactiviteitsverloop aan, en 
niet de verhouding van de radioactiviteit in verschillende 
organen . Wel wordt een correctie aangebracht voor ver 
schillen in toegediende radioactiviteit ,  door alle metings 
resultaten te vermenigvuldigen met een en hetzelfde getal, 
hetzij met de reciproque waarde van de toegediende radio
activiteit (Aster en Jandl) , hetzij met de reciproque waarde 
van de eerstgemeten hartactiviteit x 1 000  (Davey) .  De snel
le toename van radioactiviteit boven de milt wordt in beide 
publikaties toegeschreven aan destructie van bij de bereiding 
van de suspensie beschadigde, niet levensvatbare plaatjes , 
hetgeen ook de lage opbrengst zou verklaren . 

In 1 966  publiceert Aster zijn onderzoekingen over de rol 
van de milt bij het ontstaan van trombocytopenie bij spleno-



megalie, die een geheel ander licht werpen op de betekenis 
van de hoge miltactiviteit in aansluiting aan infusie van 
radioactief gemerkte trombocyten, �Q op de ook onder nor -
male-omstandigheden gemiddeld slechts_ ca .  6 0% bedragende 
opbrengst ( 1 1 ,  1 2) .  

Op grond van orgaanmetingen boven hart , lever en milt , 
vergeleken met overeenkomstige waarden na toediening van 
gemerkte erytrocyten, concludeert hij dat in de milt con
centratie van trombocyten t . o .  v.  erytrocyten plaats vindt . 
Na toediening van gemerkte trombocyten vindt hij bij 2 0  
normale personen een M /L -ratio van gemiddeld 5 ,  met een 
spreiding van 2 tot 6 en een M /H -ratio van gemiddeld 4 .  
Na toediening van gemerkte erytrocyten bedraagt d e  M /L 
ratio daarentegen ca . 1 en de M /H-ratio ca . 0 ,  7 .  In het 
bloed wordt normaal na 2 uur 5 0  tot 8 0% (gemiddeld 6 2% )  
van de  ge"infundeerde, aan trombocyten gebonden radioac 
tiviteit teruggevonden . Na splenectomie bedraagt de op 
brengst 8 0  tot l OC1Vo,  en bij patiënten met splenomegalie 
gemiddeld 23%. De M /L -ratio varieert bij patiënten met 
splenomegalie van 7 tot 1 5 .  De toename van de radioacti 
viteit boven de milt houdt gelijke tred met de verdwijning 
van de gemerkte trombocyten uit het bloed .  Bij normale 
proefpersonen bedraagt de aanvankelijke verdwijningssnel
heid uit het bloed ca . 5% per minuut , bij een patiënt met 
splenomegalie ca . 1 3% per minuut . Een stabiel radioacti 
viteitsniveau wordt zowel in het bloed als boven de milt 
ca .  8 minuten na de toediening bereikt . Wordt na toediening 
van gemerkte trombocyten adrenaline ge·infundeerd , dan 
daalt de radioactiviteit boven de milt, terwijl de aan plaat 
jes gebonden radioactiviteit in het bloed stijgt .  Ongeveer 
1 5  minuten na het be�indigen van de adrenaline -toediening 
worden de uitgangswaarden weer bereikt .  Vindt de adrena
line -infusie plaats meer dan 1 0  dagen na het toedienen van 
de trombocyten, wanneer de aan plaatjes gebonden radio
activiteit uit het bloed is verdwenen terwijl er nog wel een 
aanzienlijke miltactiviteit gemeten wordt, dan worden de 
bovengenoemde veranderingen niet gezien . Na splenectomie 
veroorzaakt toediening van adrenaline geen toename van de 
circulerende radioactiviteit . 

De tijdsduur en het reversibele karakter van de radio -
activiteitstoename boven de milt zijn volgens Aster niet 
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verenigbaar met de opvatting volgens welke de initH!le accu 
mulatie van radioavtiviteit boven de milt het gevolg is van 
destructie van niet -levensvatbare trombocyten . Mede op 
grond van een aantal experimenten, waarbij trombocyten 
worden geteld in het bloed verkregen uit een bij operatie 
verwijderde milt , neemt hij aan dat de milt als een trom
boeytenreservoir fungeert ,  mogelijk tengevolge van ver 
traagde passage van trombocyten ten opzichte van erytro
cyten in de milt . De grootte van dit reservoir zou dan af
hankelijk zijn van de passagesnelheid van de trombocyten 
door de milt en van de grootte van het voor de milt be -
stemde deel van het hartminuut -volumen . Er van uitgaande 
dat deze beide grootheden resp .  8 minuten en 4% bedragen, 
berekent hij dat de milt ca .  32% van alle trombocyten be 
vat . Volgens deze opvatting zou de  trombocytopenie bij sple 
nomegalie het gevolg zijn van excessieve accumulatie van 
trombocyten in de milt . Deze veronderstelling werd in 1 96 1  
ook reeds geuit door Bouma e . a .  ( 3 1 ) .  op grond van de 
gevonden hoge milt /lever -ratio 's bij een aantal patiënten 
met maligne bloedziekten, gepaard gaande met splenome -
galie ,  trombocytopenie en een normale levensduur van 51 Cr -
trombocyten . Deze opvatting is voorts in overeenstemming 
met de bevindingen van Penny, Rozenberg en Firkin ( 1 3 0) ,  
die op grond van door stromingsproeven van operatief ver -
wijderde milten concluderen dat er in de milt concentratie 
van trombocyten plaats vindt, in een mate die bepaald wordt 
door de milt grootte .  

In d e  periode 1 9 59  - 1 96 7  publiceren Najean en mede 
werkers een serie artikelen over hun ervaringen met de 
levensduurbepaling van 51 Cr -trombocyten en de betekenis 
van de daarbij verrichte orgaanmeting ( 1 1 7  t/m 1 24 ) .  Het 
materiaal van deze auteurs omvat uiteindelijk meer dan 6 00  
waarnemingen . De trombocytensuspensies worden bereid uit 
gaande van EDTA - of ACD -bloed . Beide methoden zouden 
alleen verschillen wat betreft het in vivo teruggevonden deel 
der geïnfundeerde,  gemerkte trombocyten . Bij normale ont 
vangers bedraagt de opbrengst van EDTA - en ACD -plaatjes 
resp . 20 en 35% . De levensduur van de trombocyten en de 
resultaten van de orgaanmeting zijn bij de twee methoden 
gelijk,  bij beide wordt ook recirculatie na het 1 e uur waar -
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genomen. De meting van de radioactiviteit aan het lichaams -
oppervlak vindt plaats boven hart , lever en milt , 1 ,  3 en 24 
uur na toediening van het infuus en vervolgens dagelijks . De 
gevonden waarden worden opgegeven als milt/hart - en lever/ 
hart -ratio, ter correctie voor de veranderende activiteit in de 
circulatie .  Bij normale ontvangers vinden zij boven milt en 
lever een ongeveer evengrote mate van radioactiviteit , welke 
in de volgende dagen in verhouding tot de radioactiviteit bo
ven het hart langzaam oploopt . Eenzelfde patroon wordt ge -
zien bij patiënten met trombocytopenie door onvoldoende 
produktie , b . v .  bij panmyelopathie . 

Bij idiopathischetrombocytopenie , een aandoening die vol 
gens deze onderzoekers al'::ijd gepaard gaat met een verkorte 
levensduur van trombocyten, worden met betrekking tot de 
plaats waar de trombocyten te gronde gaan 5 categorieën on
derscheiden . Bij 288 patiënten was de verdeling over de 
verschillende categorieën als volgt: uitsluitend hepatisch 
4, 9% ; overwegend hepatisch 9,  7%; hepato -lienaal 24, 6%; over
wegend lienaal 26,  4%; uitsluitend lienaal 34,  4o/o . Van 1 00 pa 
tiênten die in het verloop van de ziekte meer dan eens werden 
onderzocht, werd bij s lechts 5 een verandering van de plaats 
van destructie geconstateerd, en wel steeds een toename van 
de destructie in de lever. Na spontane of geïnduceerde remis -
sie blijft de overlevingscurve nog geruime tijd exponentieel, 
hoewel de levensduur der trombocyten vrijwel normaal zou 
ZlJn . Bij de niet geopereerde patiënten zou ook het des -
tructiepatroon van vóór de remissie behouden blijven . In 
34 gevallen werd postoperatief de radioactiviteit in de ver -
wijderde milt gemeten, de gevonden waarden kwamen goed 
overeen met de resultaten van de orgaanmeting . 

Bij 1 15 patiënten werd de radioactiviteit boven hart , lever 
en milt gelijktijdig en continu geregistreerd gedurende het 
eerste uur na toediening van de gemerkte trombocyten . Blij 
kens de getoonde curves verloopt de radioactiviteit bij norma
le ontvangers boven lever en milt gelijk, reeds na enkele 
minuten is geen duidelijke toename meer te zien .  Een op
lopende curve wordt boven de lever alleen gezien bij des -
tructie van trombocyten in de lever ,  boven de milt bij 
destructie in de milt of bij splenomegalie . Boven het hart 
wordt steeds een dalende curve gevonden, na ca .  � uur 
wordt een constant niveau bereikt , dit verloop wordt toe -
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geschreven aan initH!le sekwestratie en aan destructie van niet 
levensvatbare trombocyten . Deze twee processen zijn de reden 
waarom men aanneemt dat gegevens omtrent de plaats van 
destructie van trombocyten met eenzelfde levensduur als die 
van de ontvanger alleen af te leiden zijn uit de na verstrijken 
van het eerste uur gemeten radioactiviteit ( 1 2  O) . 

Later ( 1 24) wordt echter gesteld dat er bij ITP geen ini 
tHHe sekwestratie optreedt en dat uit proefnemingen is ge 
bleken dat destructie van opzettelijk beschadigde plaatjes , die 
na 40 minuten reeds niet meer in het bloed aantoonbaar zijn , 
geen toename van de radioactiviteit boven lever en milt ver
oorzaakt, evenmin als dat geschiedt na toediening van niet 
corpusculair gebonden 51  Cr . InitH!le sekwestratie en destruc -
tie van niet levensvatbare plaatjes zouden daarom de curves 
niet beïnvloeden (het is niet duidelijk waarom geen gebruik 
wordt gemaakt van het argument dat bij normale ontvangers 
in het eerste uur boven lever en milt geen toenemende ra
dioactiviteit wordt gezien) . Geconcludeerd wordt dat er een 
"perfect correlation 1 1  bestaat tussen de resultaten van de 
orgaanmeting en het trombocytenaantal één week na sple -
nectomie, en een goede correlatie van de orgaanmeting met 
de resultaten op de lange duur, beoordeeld naar het trom 
bocytenaantal één jaar na operatie . Hierbij moet worden 
opgemerkt dat de gepubliceerde gegevens suggereren dat 
predictie van het resultaat van splenectomie alleen moge 
lijk is wanneer de destructie van de trombocyten uitslui
tend in de lever of in de milt plaats vindt, dus bij slechts 
40% van de onderzochte patiënten . Criteria voor het onder
scheid tussen de  bovengenoemde 5 categorie�n worden niet 
gegeven . 

Andere publikaties over de waarde van orgaanmeting als 
predictietest , waarin een veel kleiner aantal waarnemingen 
wordt besproken, zijn die van Castaldi en Firkin ( 38) en 
Solomon en Clatanoff ( 15 0) .  De laatstgenoemde auteurs ver
richten slechts één meting boven lever, milt en hart , na 
dat de aan trombocyten gebonden radioactiviteit geheel uit het 
bloed verdwenen is . Het in beide publikaties uitgesproken oor -
deel is veel minder positief dan dat van Najean en medewerkers . 

Seidl en Holtz ( 142) trachten het resultaat van splenecto
mie te voorspellen op grond van de, 24 uur na toediening 
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van de trombocytensuspensie gemeten, milt/lever -ratio .  In 
hun serie van 1 0  geopereerde patH!nten komen echter zo
wel fout -positieve als - negatieve predicties voor . 

Shulman e . a . ( 147 ,  148 )  gaan uitvoerig in op de betekenis 
van de met verschillende meetapparatuur verkregen gegevens . 
Bij gebruik van een detector voorzien van een nauwe collima -
tor zijn de gevonden meetresultaten moeilijk te reproduceren . 
Het geregistreerde aantal counts geeft meer een indruk van 
de concentratie van radioactiviteit in het betreffende orgaan, 
dan van de gehele in dat orgaan aanwezige radio-activiteit . 
Voor een kwantitatieve beoordeling is een niet gecollimeer -
de detector meer geschikt . Bij zijn onderzoekingen maakt 
Shulman gebruik van een uit 1 8  detectoren samengestelde 
"whole -body counter " .  :Coor meting van orgaanmodellen 
waarin zich een bekende hoeveelheid radioactiviteit bevindt 
berekent hij de verhouding tussen orgaanactiviteit en de aan
het lichaamsoppervlak gemeten radioactiviteit . Hij conclu 
deert dat trombocyten, onder normale omstandigheden,  in 
gelijke mate in lever en milt gesekwestreerd worden . Bij 
patiënten met ITP zou de plaats waar de trombocyten te gronde 
gaan bepaald worden door de mate van sensibilisatie, een 
lage antilichaamtiter leidt tot destructie in de milt , een ho
ge antilichaamtiter tot destructie in de lever .  

De interpretatie van de  resultaten van het onderzoek wordt 
vooral bij een verkorte levensduur van de trombocyten be -
moeilijkt door initH!le sekwestratie van de gebruikte EDTA 
plaatjes . 

Ter voorspelling van het resultaat van splenectomie zou 
de methode van weinig nut zijn, temeer daar volgens deze 
auteurs het operatieresultaat kan worden afgeleid uit de re 
actie op corticosteroïden . Shulman e . a . gaan er daarbij van 
uit dat toediening van corticosteroïden vooral de destructie 
van trombocyten in de milt beïnvloedt . 

Bleifeld en Gehrmann ( 25 ,  26) geven de metingsresultaten 
weer als "exess counts ". Hoewel zij slechts enkele waar
nemingen vermelden, verwachten zij dat deze methode van 
belang zal zijn voor de indicatiestelling tot splenectomie . 
In een latere publikatie van Bleifeld ( 27 )  wordt deze ver 
wachting echter niet bevestigd . Van drie patiënten bij wie 
aangenomen wordt dat de destructie van trombocyten uit 
sluitend in de milt plaats vindt geraakt er slechts één na 
splenectomie in volledige remissie . 
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Aster en Keene ( 14) komen in 1 96 9 tot de conclusie dat 
destructie van trombocyten in de lever altijd gepaard gaat 
met een zeer korte levensduur der trombocyten . Daar het 
verloop van de radioactiviteit aan het lichaamsoppervlak bij 
een snel optredende destructie moeilijk vast te leggen is 
baseren zij hun oordeel op de milt /lever -ratio .  Bij onder 
zoek van 1 5  patiënten vinden zij in 4 gevallen een lage milt/ 
lever-ratio, de halveringstijd van de aan trombocyten gebon 
den radioactiviteit in het bloed varieert hierbij van 2 tot 1 2  
mmuten, het aantal trombocyten bedraagt bij alle vier minder 
dan 25 00 per mm 3 .  Bij de overige patienten wordt een stij -
ging van de radioactiviteit boven de milt waargenomen, re -
sulterend in een hoge milt/lever-ratio . Bij deze laatste groep 
varieert de halveringstijd van 20  minuten tot 36 uur en be 
draagt het aantal trombocyten 5 000 per mm 3 of meer .  

Op grond van deze waarnemingen wordt aangenomen dat het 
resultaat van splenectomie kan worden afgeleid uit het aan 
tal en de levensduur der trombocyten; meting van de radio
activiteit aan het lichaamsoppervlak zou hiervoor niet no
dig zijn . 

Conclusie : 

Meting van de radioactiviteit aan het lichaamsoppervlak 
geeft slechts een grove indruk omtrent de in een bepaald 
orgaan aanwezige radioactiviteit . 

Door bestudering van het verloop van de radioactiviteit 
aan het lichaamsoppervlak na toediening van met radioactief 
chroom gemerkte erytrocyten en trombocyten is het inzicht 
in het gedrag van deze cellen onder normale en pathologische 
omstandigheden echter aanzienlijk verruimd. 

Hoewel met behulp van orgaanmeting het effect van sple -
nectomie op het verloop van verworven auto -immuun hemo
lytische anemie goed te voorspellen is , wordt de waarde 
als predictietest bij trombocytopenische purpura slechts 
door één groep onderzoekers op grond van eigen waarne 
mingen bevestigd . 
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H O O F D S T U K  I I I  

BESCHRIJVING VAN DE BIJ HET EIGEN ONDERZOEK GE
BRUIKTE METHODEN 

Bij het in dit proefschrift beschreven onderzoek werden de 
volgende methoden toegepast: 

1 .  Trombocyten-telling 

Trombocyten werden geteld volgens de methode van Feissly 
en LUdin (62) . De bij vingerprik verkregen eerste druppel 
bloed wordt daartoe in een leukocytenpipet in een verhouding 
van 1 : 2 5  verdund met een oplossing die 3% cocaïne- HCl 
bevat. Na tenminste 30  minuten bij 4 °C te  zijn bewaard , 
wordt in een Burker-telkamer onder een fasencontrast-mi
croscoop het aantal trombocyten in 40 kleine hokjes geteld. 
Het aantal trombocyten per mm3 bloed wordt berekend door 
het getelde aantal met 2500 te vermenigvuldigen. In een 
aantal gevallen werden de tellingen verricht uit veneus bloed. 
In een plastic spuit waarin zich 1 deel EDTA (3% in 0, 9% 
NaCl) bevindt, worden 9 delen bloed opgezogen. De verdere 
bewerking geschiedt als bij capillair bloed. Het getelde aan
tal trombocyten wordt vermenigvuldigd met 2 7 50 .  
Normaalwaarde: 1 50. 000 - 3 00. 000  per mm3 . 

2 .  Bepaling van de levensduur van met radioactief natrium
chromaat gemerkte trombocyten. 

De voor de bepaling van de levensduur van trombocyten ge
bruikte methode, kan in enkele woorden worden omschre
ven als de methode van Aas en Gardner (2) , gewij zigd vol
gens Aster en Jandl ( 1 0) en volgens Morrison en Baldini 
( 1 1 1) .  
De uitvoering geschiedt als volgt: 
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A.  Bereiding en  toediening van een suspensie van radioactief 
gemerkte trombocyten. 

In een door de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandsche 
Roode Kruis verstrekte plastic zak, welke 75 ml ACD (dinatr. 
citr. anh. 2, 7%; glucose anh. 2 ,  3%) bevat wordt ca. 450 ml 
bloed afgenomen. Het bloed wordt bij een temperatuur van 
4°C en met een snelheid van 1200 toeren per minuut (2 7 5  g) 
gedurende 30 minuten gecentrifugeerd , waarna het bovenstaan
de plaatjes- rijke plasma wordt overgeheveld in een tweede 
plastic zak. Het plaatjes- rijke plasma wordt na toevoeging van 
een extra hoeveelheid ACD (1 deel ACD op 1 0  delen plaatj es
rijk plasma) wederom gedurende 30  minuten bij een tempe
ratuur van 4 °C ,  en met een snelheid van 2500 toeren per 
minuut ( 1 1 00 g) gecentrifugeerd. Het bovenstaande plaatj es
arme plasma wordt vervolgens , op ca. 10 ml na, steriel 
verwijderd en bewaard. 

Aan het trombocytensediment wordt 5 ml fysiologisch zout 
toegevoegd , alsmede 300µ Ci51C r  in de vorm van Na251Cr04 
met een specifieke activiteit van tenminste 50u Ci/ ug. Na 
incubatie van de suspensie gedurende 30  minuten bij kamer
temperatuur wordt het voor dit doel bewaarde plaatjes-arme 
plasma, op ca. 40 ml na, als wasvloeistof weer toegevoegd. 
Daarna wordt weer gedurende 30 minuten bij 4°C en met 
een snelheid van 2 500 toeren per minuut ( 1 1 00 g) gecentrifu
geerd en vervolgens wordt het bovenstaande plaatjes -arme 
plasma, en daarmee het grootste deel van het niet aan trom
bocyten gebonden chromaat, zo zorgvuldig mogelijk verwij 
derd . De trombocyten worden geresuspendeerd door voor
zichtig over de plastic zak te wrijven, terwijl 30 ml onge
merkt plaatj es- arm plasma en 50 mg acidum ascorbicum 
worden toegevoegd. 

De aldus bereide, radioactief gemerkte trombocytensus
pensie, wordt via een infuussysteem aan de te onderzoe
ken persoon toegediend. De tot nu toe beschreven hande
lingen dienen binnen ca. 3 uur te zijn voltooid. 

De plastic infuus- zak wordt voor en na toediening van de 
suspensie nauwkeurig gewogen. Van de suspensie worden twee 
monsters , elk van 1 ml , in een plastic buis achtergehouden. 
Aan het ene monster wordt 5 ml fysiologisch zout toegevoegd, 
aan het andere 5 ml ammoniumoxalaatoplossing ( 1%) , waar
door de in dat monster aanwezige erytrocyten worden ge
lyseerd. Beide monsters worden vervolgens in een kleine 
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centrifuge met een snelheid van 2 500 toeren per minuut (700 g) 
gedurende 20  minuten gecentrifugeerd, waarna plaatj es en bo
venstaande vloeistof zorgvuldig worden gescheiden. 

B. Bewerking van de bloedmonsters 

Teneinde het verloop van de aan trombocyten gebonden ra
dioactiviteit in het bloed te kunnen beoordelen, worden op ge
zette tijden bloedmonsters afgenomen en wel: 20 of 30 minuten 
en 2 en 4 uur na toediening van de trombocytensuspensie en 
vervolgens 1 x per etmaal. In een plastic spuit, waarin 
zich 2 ml EDTA (3% in 0 ,  9% NaCl) bevindt , wordt bloed 
opgezogen tot een gezamenlijk volume van 20 ml. Twee ml 
van dit mengsel wordt gebruikt voor meting van de radio
activiteit .  Uit de resterende 1 8  ml, overeenkomend met 
1 6 ,  2 ml bloed, worden de trombocyten geïsoleerd. Daartoe 
wordt het bloed in een kleine centrifuge gedurende 10 minuten 
met een snelheid van 1200 toeren per minuut ( 1 50 g) en het 
plaatjes-rijke plasma vervolgens gedurende 20 minuten met 
een snelheid van 2 500 toeren per minuut (700 g) afgedraaid. 
Plaatjes -arm plasma en trombocytensediment worden daar
na zorgvuldig gescheiden. 

De bewerking van de monsters wordt, in plastic centrifuge
buizen, direct in aansluiting aan de afname van het bloed uit
gevoerd. 

De bij de verschillende centrifugesnelheden vermelde ver
snelling is berekend voor het grensvlak tussen het onder
ste 1 / 3 en het bovenste 2 / 3 gedeelte van de vloeistofkolom. 

C .  Het meten van de radioactiviteit 

Radioactiviteitsmeting wordt verricht van: 
a. de was vloeistof (N wvl )  
b. de suspensiemonsters 

1 .  sediment uit NaCl-monster (Nsed 1) 
2 .  sediment uit ammoniumoxalaat- monster (Nsed 2) 
3 .  supernatant van NaCl-monster (Nsup i) 
4. supernatant van ammoniumoxalaat- monster (N sup 2) 
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c.  de bloedmonsters 
1 .  totaal bloed 

2. plaatjes (N tr ) 

3 .  plaatjes -arm plasma 

d. een standaard, meestal wordt hiervoor het sediment uit 
een van beide suspensiemonsters gebruikt. 

Alle metingen worden verricht in een volume van 2 ml, 
gedurende 1 0  minuten, in een scintillatie-detector met auto
matische preparatenwisselaar. De meetresultaten worden alle 
gecorrigeerd voor nuleffect en uitgedrukt in het aantal (N) 
pulsen (counts) per minuut, afgekort tot cpm. 

D. Berekeningen: 

De radioactiviteit van de uit de bloedmonsters geïsoleerde 
trombocyten wordt, met behulp van de standaard, gecorri
geerd voor verval en vervolgens onderling vergeleken. Als 
levensduur van de trombocyten wordt aangenomen de ter
mijn die verstrijkt tussen de toediening der trombocytensus
pensie en de afname van het eerste monster waarin de aan 
trombocyten gebonden radioactiviteit is gedaald tot minder 
dan l Oo/o van de bij dat onderzoek gevonden hoogste waarde.  

Uit de verkregen meetresultaten worden voorts de volgen
de gegevens afgeleid. 

- de radioactiviteit van de wasvloeistof in cpm 

" Î Nwvl x volume van de wasvloeistof in ml 

- de radioactiviteit van de suspensiemonsters in cpm 

" N sed + Î N sup x volume van het supernatant in ml 

- de toegediende radioactiviteit in cpm 
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= het gemiddelde van de cpm-waarden van beide suspensie
monsters , vermenigvuldigd met het gewicht van de trom
bocytensuspensie in g. (Er is geen correctie toegepast 
voor het ongeveer l ,  03 g/ ml bedragende soortelijk ge
wicht der trombocytensuspensie) . 



- de binding van de radioactiviteit aan trombocyten en ery
trocyten en  de  hoeveelheid niet corpusculair gebonden ra
dioactiviteit in de suspensie worden resp. afgeleid uit: 

- het rendement van de merking met radioactief chromaat 
= de toegediende radioactiviteit ,  uitgedrukt als percenta
ge van de som van de toegediende radioactiviteit en de 
radioactiviteit van de wasvloeistof. (Het aldus berekende 
percentage is een maat voor de toegediende radioactivi
teit in µCi. Het werkelijke rendement kan worden gevon
den door dit getal te corrigeren voor in de suspensie 
aanwezige, niet aan trombocyten gebonden radioactiviteit) . 

- de plaatj esopbrengst in vivo 
= de cpm-waarde van de trombocyten uit het betreffende 
bloedmonster (N tr ) ,  gedeeld door 1 6 ,  2 (het aantal ml bloed 
waaruit de trombocyten zijn geïsoleerd) en vermenigvuldigd 
met het theoretische bloedvolume ,  uitgedrukt als percen
tage van de toegediende , aan trombocyten gebonden radio
activiteit. Indien bij de opbrengst geen tijdstip is vermeld 
dan is uitgaande van het monster met de hoogste waarde 
de maximale opbrengst in vivo berekend. 
Het theoretische bloedvolume , gebaseerd op lengte en ge
wicht van de onderzochte persoon, is afgelezen uit de 
door Mollison ( 1 09) weergegeven tabel van Nadler c . s .  
(Bij de  berekening van de  plaatjesopbrengst in  vivo i s  
geen correctie toegepast voor de  onvolledige isolering van 
trombocyten uit het bloedmonster) . 

E.  Enkele gegevens over de samenstelling van de trombocy
tensuspensie, over de opbrengst van trombocyten uit het 
bloedmonster en over het aantal counts van de plaatjesmon
sters . 

a. De pH van de trombocytensuspensie. 
De toevoeging van een extra hoeveelheid ACD aan het 
plaatjes-rijke plasma beoogt een pH-daling tot ca. 6, 5 ,  
ter  voorkoming van irreversibele plaatjesklontering. 
In 5 gevallen werd de pH van de suspensie gemeten (pH
meter PHM 28 , Radiometer) , de gevonden waarden be
droegen: 6 , 4 ;  6 , 4 ;  6 , 6 ;  6 , 6 ;  6 , 7 .  
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b. Het aantal trombocyten in de suspensie, het rendement 
van de merking met radioactief chromaat, en de verde
ling van de radioactiviteit over de verschillende bestand
delen van de suspensie. 
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De hier vermelde waarden berusten op waarnemingen in 
1 9 , uit donorbloed bereide trombocytensuspensies .  
Het aantal trombocyten in de  suspensie bedroeg 0 ,  9 x 1 06 
tot 2 ,  8 x 10 6 per mm3 (gemiddeld 1 ,  72 x 10 6 per mm3 ) .  
Bij een suspensie-volume van 38  ml en uitgaande van 
450 ml donorbloed met een trombocytenaantal van 225 .  000 
per mm 3, kan worden berekend dat de opbrengst van 
trombocyten in de suspensie ongeveer 65% bedroeg. 

Het rendement van de merking met radioactief chromaat 
varieerde van 1 0  tot 2 8% (gemiddeld 1 7%) . Hieruit kan 
worden afgeleid dat aan de onderzochte personen een hoe
veelheid radioactiviteit vari�rend van 30 tot 84 uCi werd 
toegediend. 
De stralenbelasting, berekend voor het gehele lichaam, 
bedraagt bij een dergelijke dosis minder dan 0, 1 rad ( 30 ,  
5 2 ,  1 09) en blijft ruimschoots beneden de maximaal toe
laatbaar geachte dosis. Marsh,  Lewis en Szur ( 1 0 1) en 
Jandl c . s .  (85) die bij hun onderzoekingen met gemerkte 
erytrocyten resp. 200 en 1 00µ Ci toedienen leggen er de 
nadruk op dat de stralenbelasting voor de milt aanzien- . 
lijk hoger kan zijn en dat het daarom aanbeveling verdient 
bij te verwachten snelle destructie van de gemerkte cel
len in de milt , de dosering te verminderen tot ca. 50µ Ci. 

De uit de suspensiemonsters berekende binding van chro
maat aan trombocyten en erytrocyten bedroeg gemiddeld 
resp. 75 ,  5% (46 à 93%) en 4, 5% ( 1  à 1 5%) . In het plas 
ma bevond zich gemiddeld 20% ( 6  à 52%) van de toege
diende radioactiviteit. Het relatief hoge chromaatgehalte 
van het plasma is een gevolg van het geringe rendement 
van de merking en van de , bij bewerking in plastic, 
moeilijk te verkrijgen volledige scheiding van plasma 
en trombocyten. Bij 3 van de 47 uitgevoerde onderzoe-



kingen bedroeg de plasma-radioactiviteit ca. 50% als ge
volg van het feit, dat na de incubatie een te grote hoe 
veelheid plasma op de trombocyten werd achtergelaten 
(onderzoeknummers 7 ,  2 la, 24a) . In de overige geval
len bedroeg de plasma-radioactiviteit ten hoogste 2 8%. 

c. Het aantal counts van de plaatj esmonsters . 

Als gevolg van verschillen in het rendement van de mer
king en in de mate van opbrengst van de trombocyten 
bleek het aantal counts van de plaatjesmonsters bij de 
verschillende onderzoekingen sterk uiteen te lopen. 
Bij personen met een normale trombocyten-levensduur 
bedroeg het aantal counts van het monster met de hoog
ste activiteit in 2 gevallen tenminste 10 .  000 en in de 
overige gevallen tenminste 50. 000. 
Bij patiènten met een verkorte trombocyten-levensduur 
werden in het monster met de hoogste activiteit in 3 
gevallen 2 000 a 5000 counts geregistreerd, in de overige 
gevallen tenminste 10 .  000. Het nuleffect bedroeg 400 à 
800 counts . 
Uit deze gegevens kan worden berekend dat de statis
tische fout bij een normale trombocyten-levensduur meestal 
minder dan 2% en ten hoogste 5% bedroeg. Bij een ver
korte trombocyten-levensduur bedroeg deze fout meestal 
minder dan 5% doch in enkele gevallen omstreeks 1 5%.  

d .  De opbrengst van trombocyten uit de bloedmonsters werd 
niet systematisch onderzocht. 
Een vijftal waarnemingen werd verricht waarbij telkens 
na verwijdering van het plaatjes-rijke plasma de erytro
cytensuspensie met fysiologisch zout tot de oorspronkelijke 
1 8  ml werd aangevuld. Na eenmalige verwijdering van het 
plaatjes-rijke plasma bleek het aantal trombocyten tot 20  
à 30% van de oorspronkelijke waarde te  zijn gedaald. Wan
neer hierna nogmaals het supernatant werd verwijderd , 
trad een daling op tot ca. 5% van de oorspronkelijke 
waarde. Deze bevindingen zijn in overeenstemming met 
de resultaten van Najean c . s .  ( 1 1 7) .  
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3 .  Meting van de radioactieve straling aan het lichaamsop
pervlak boven hart , lever en milt , na toediening van met 

radioactief natriumchromaat gemerkte trombocyten . 

Het onderzoek naar het verloop van de intensiteit der gam
mastraling aan het lichaamsoppervlak , bestaat uit twee de
len: 
a. continue registratie van de s tralingsintens iteit gedurende 

de eerste 30 of 50 minuten na het begin van de toedie
ning der trombocytensuspensie, (de z . g. vroege curve) . 

b. afzonderlijke metingen ,  uitgevoerd op gezette tijden ge
durende de gehele levensduur der geïnfundeerde trom
bocyten. (de z . g. late curve) . 

A. De gebruikte apparatuur 

Modernisering van de beschikbare apparatuur in de periode 
waarin het onderzoek werd uitgevoerd, heeft geleid tot enkele 
tussentijdse wij zigingen in de toegepaste methoden. 

Aanvankelijk werd voor continue registratie van de radioac
tiviteit gebruik gemaakt van twee ratemeters (telsnelheidsme
ters) en  een dubbele recorder (schrijver) . Een bloks chema 
van de opstelling is afgebeeld in fig. l a. 

a 

b 

c 
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Een ratemeter is een milliamperemeter waarvan de wijzer 
het gemiddeld per tijdseenheid in de sc�ntallatie-detector op
gewekte aantal pulsen aangeeft. De tij dsduur waarover het 
aantal binnenkomende pulsen wordt gemiddeld, de z. g. tijd
constante, is instelbaar en bedraagt bij het hier beschreven 
onderzoek 5 seconden. Door de ratemeter te verbinden met 
een recorder wordt de wij zeruitslag direct op met constante 
snelheid voortbewogen papier geschreven. De schaal waarop 
de stralingsintensiteit door ratemeter en recorder wordt 
weergegeven kan aan de geregistreerde radioactiviteit wor
den aangepast .  Het aldus analoog weergegeven verloop van 
de radioactiviteit wordt beïnvloed door de tijdconstante van 
de ratemeter en de traagheid van de recorder. 

De afzonderlijke metingen werden in deze periode uitge
voerd met de in fig. lb in blokschema afgebeelde opstel
ling bestaande uit één scintillatie-detector en één scaler 
(pulsteller) . Het aantal in de scintillatie-detector opgewek
te pulsen wordt door de scaler in getalvorm weergegeven. 

In een latere periode is zowel voor de continue registra
tie als voor de afzonderlijke metingen gebruik gemaakt van 
een met 4 scintillatie-detectoren uitgeruste 400-kanaals mul
tis caler (blokschema fig. lc) ; waarmee de radioactiviteit ge
lijktijdig op 4 verschillende plaatsen kan worden gemeten. 
De voor elke detector beschikbare 1 00 kanalen (s calers) 
fungeren als geheugenelementen die achtereenvolgens , al
le gedurende eenzelfde tijd ,  het binnenkomende aantal pul
sen registreren. De tijdsduur van de registratie per ka
naal kan worden gekozen en bedraagt bij het hier beschre
ven onderzoek 30  seconden. Na verstrijken van deze tijd 
vindt automatisch en zonder tijdverlies overschakeling naar 
een volgend kanaal plaats .  Als alle 1 00 kanalen van iedere 
detector gevuld zijn stopt de registratie automatisch. De al
dus in 400 kanalen opgeslagen informatie biedt daardoor een 
volledige weergave van het door de betreffende 4 detectoren 
gedurende een periode van 50 minuten geregistreerde ver
loop van de radioactiviteit. Het geheugen van de multisca
ler kan op 4 manieren worden uitgelezen. De gegevens kun
nen op het scherm van een oscilloscoop en op grafiekpapier 
(plotter) analoog worden afgebeeld. Digitale weergave is mo
gelijk door de getallen af te drukken op een papierstrook 
(printer) of vast te leggen op een voor elektronische verwer
king geschikte ponsband (punch) . 
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B.  Het meten van de radioactiviteit 

Afhankelijk van de gebruikte apparatuur zijn de onder
zochte personen verdeeld in  twee groepen. De methoden 
worden voor elke groep afzonderlijk beschreven. 

Groep I .  

a .  Continue registratie (2 detectoren, 2 ratemeters ,  2 recor
. ders) . 

Met twee scintillatie-detectoren, voorzien van eenzelfde 
collimator (fig. 2a) en elk verbonden met een ratemeter en 

c a 

b 

1 1 
0 s 10 cm. 

Fig. 2 Afbeelding van de bij het onderzoek gebruikte collimatoren 

5 2  



een recorde r, wordt de stralingsintensiteit boven de lever 
enerzijds en boven milt of hart anderzijds gedurende de 
eerste 30 minuten na het begin van de toediening der trom
bocytens uspensie , continu geregistreerd. 

Tijdens het onderz oek bevindt de patiënt zich in rugligging. 
De tegen de huid geplaatste collimatoren worden bov en de 
verschillende organen als volgt ingesteld: 

Hart vertikale stand, boven de 4e intercostaalruimte 
links parasternaal. 

Lever loodrecht op de lengte - as van de patiënt en on
der een hoek van ca. 60° met het horizontale 
vlak, 3 vb. beneden de longlevergrens in de rech 
ter voorste axillairlij n. 

Milt loodrecht op de lengte- as van de patiënt en on
der een hoek van ca. 45° met het horiz ontale 
vlak, ter hoogte van de g e  rib in de linker mid
axillairlij n. 
Na 10 à 15 minuten wordt boven de milt de plaats 
met de grootste stralingsintensiteit opgez ocht. 

b. Afzonderlijke metingen (1 detector, 1 scaler) . 
Met een gecollimeerde scintillatie- detector (fig. 2b) wor

den achtereenvolgens , telkens gedurende 4 minuten, boven 
lever , hart en milt metingen verricht. De metingen vinden 
plaats 30 minuten, twee en vier uur na toediening van de 
trombocytensuspensie en vervolgens 1 of 2 x per etmaal, 
gedurende een periode die overeenkomt met de levensduur 
van de geïnfundeerde trombocyten. 

De houding van de patiënt en de instelling van de colli
mator boven de vers chillende organen zijn dez elfde als bij 
de continue registratie ,  met dien verstande dat voorafgaand 
aan elke meting in het betreffende gebied de plaats met de 
grootste stralingsintensiteit wordt opgez ocht. Het aldus ge
vonden punt wordt op de huid gemarkeerd ten behoeve van 
de instelling bij volgende metingen. Teneinde de op verschil
lende dagen verkregen meetresultaten onderling te kunnen 
vergelijken, wordt bij elke serie van orgaanmetingen ook 
een standaard gemeten. 
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Groep II ( 3 detectoren, multiscaler) .  

a .  Continue registratie . 

Met drie scintillatie -detectoren, boven lever en hart voor 
zien van een wijde collimator ( fig . 2c}  en boven de milt voor 
zien van eenzelfde collimator als beschreven bij groep I on 
der .b ( fig . 2b}, wordt het verloop van de stralingsintensiteit 
boven deze drie organen, tijdens en gedurende de eerste 50  
minuten na toediening van de  gemerkte trombocytensuspensie , 
gelijktijdig geregistreerd . 

De patiënt bevindt zich in rugligging, de tegen de huid ge 
geplaatste collimatoren zijn boven de drie betreffende organen 
als volgt ingesteld : 

Hart 

lever 

Milt 

vertikale stand , middelpunt boven de 3e intercostaal 
ruimte links naast het sternum. 

vertikale stand, met de horizontale projectie van de 
omtrek rakend aan beide zijden van de hoek gevormd 
door de onderste ribbenboog en de laterale thorax 
wand . 

als beschreven bij groep I onder a ,  het punt van de 
maximale stralingsintensiteit boven de milt wordt ge -
zocht na ca . 1 5  minuten. 

b .  Afzonderlijke metingen . 

Metingen worden verricht na 3 à 4 uur en vervolgens 1 x 
per etmaal gedurende een periode overeenkomend met de le -
vensduur der geinfundeerde trombocyten. 

In het merendeel der gevallen werd gebruik gemaakt van 
dezelfde opstelling als beschreven bij groep II onder a .  De 
periode van observatie varieerde van 5 tot 30  minuten. Bij 
een aantal personen uit groep II ( ond z .  no' s 1 1 , 1 2 ,  1 3 ) 
werden de afzonderlijke metingen verricht volgens de bij groep 
I onder b beschreven methode (blokschema fig. 1 b) , met een 
registratietijd van 200 seconden. De eerste meting vond in 
deze gevallen direct in aansluiting aan de continue registratie 
plaats ;  dat is ca . 1 uur na toediening van de trombocyten 
suspensie .  
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C .  Weergave van de resultaten. 

Continue registratie . 

Groep 1 :  

Voorbeelden van het door de recorder ges chreven radio 
activiteitsverloop z ijn weergegeven in de figuren 3 ,  6 ,  8 en 
1 5 .  In deze figuren z ijn tevens de duur van de toediening 
der trombocytensuspensie en het gekozen s chaalbereik van de 
ratemeter aangegeven. 

Bij de bes chrijving van het verloop van de radioactiviteit 
is het van belang aan te geven of de geregistreerde curve stijgt 
of daalt . Hiertoe is in de tabellen IIIA en VII het verloop 
van elke curve aangeduid dc0r drie geta llen. Deze getallen 
geven, in percentages ,  de onderlinge verhouding weer van 
de door de re corde r aangegeven stralingsintens iteit na aftrek 
van het nuleffe ct, resp.  5 ,  1 5  en 25 minuten na het begin 
van de toediening der trombocytensuspensie . Voor de milt 
is het niveau na 1 5  minuten, voor lever en hart het niveau 
na 5 minuten als 1 00% waarde gekozen. De betreffende getal 
le n worden in de tekst aangeduid als M5 / 1 5  en M25 / 1 5  voor 
de miltcurve,  Hl 5 / 5  en H25 /5 voor de hartcurve en L 1 5 / 5  
en L25 / 5 voor de levercurve. 

Groep II : 

In de figuren 4, 7 en 9 is het aantal pulsen per halve 
m inuut, verminderd met het nuleffe ct, uitgezet tegen de tijd . 
D e  getallen in de tabellen IIIB en VIII geven, op soortgelijke 
w ij ze als in de tabellen IIIA en VII, de onderlinge verhou -
ding weer van het aantal puls en res p .  geregistreerd in de 
pe riodes 5 - 1 0 ,  25 - 3 0  en 45 - 50  minuten na toediening 
der trombocytensuspensie . De betreffende getallen worden 
in de tekst aangeduid als M 5 /25  en M 45 / 25  voor de milt 
curve, H 2 5 / 5  en H 45 / 5  voor de hartcurve en L 2 5 / 5  en 
L 45 / 5  voor de levercurve.  

Afzonderlijke metingen . 

Het bij elke meting per tijdseenheid geregistreerde aantal 
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pulsen is , na aftrek van het nuleffect en na correctie voor 
verval van radioactiviteit ,  vermenigvuldigd met de factor 
1 00 /Hl , waarin Hl gelijk is aan het bij de eerste meting 
van het betreffende onderzoek boven het hart geregistreerde 
aantal pulsen . In groep I is per orgaan de gemiddelde 
waarde van twee op dezelfde dag uitgevoerde metingen ge 
nomen.  De aldus verkregen getallen z ijn gerangschikt in de 
tabellen IV , V ,  IX en X .  In figuur 5 z ijn van een dergelijk 
onderzoek de getallen uitgezet tegen de tijd, in deze figuur 
is tevens het verloop van de aan trombocyten gebonden ra -
dioactiviteit in het bloed weergegeven . 

D .  Statistis che berekeningen .  

De door de recorder geschreven curves ( groep I )  z ijn niet 
statistisch bewerkt . Aangenomen is dat de wijze waarop de be -
treffende getallen ( tabel IIIA en VII) zijn  verkregen een der 
gelijke bewerking niet toelaat . 

De digitale resultaten van het onderzoek met de 400-kanaals 
multis caler ( groep Il) lenen zich wel voor statistische be -
rekeningen . 

De in de figuren 4, 7 en 9 bij enkele punten aangegeven 
standaarddeviatie (SD N) van het aantal counts per halve mi 
nuut is berekend volgens formule : 

SDN = V N1 + N2 

waarin N1 = het geregistreerde aantal pulsen 

N2 = het nuleffect 

en N = N1 - N2 

De in de tabellen IIIB en VIII bij de quotienten M 45 /25 ,  
H 45 /5 en L 45 /5 opgegeven standaarddeviaties zijn berekend 
volgens de formule 

SD / = ( l /B)2 SDA
2 + (A /B2 ) 2 SDB

2 

indien y = A /B.  

In tabel IIIB ( normale trombocyten -levensduur , groep Il) is 
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zowel voor de M 45/ 2 5 - als voor de L 45/ 5-waarden (xi • . •  x 0) het gemiddelde {x) vermeld . 

Voorts is op grond van deze waarden een predictie -in -
terval {T) berekend als maat voor het normaalbereik van 

M 45/ 2 5  en L 45/  5 .  

T = x ± St n -l ; t a V 1 + n-1 

waarin S2 = {n -1 r1 E {xi - x) 2 , 

de factor t n -l; t a  bedraagt hier 2 , 4 (n = 7 ;  a = 0 . 05 )  

De  kans dat de  eerstvolgende waarneming {x n +  i ) binnen 
de grenzen van het aldus te berekenen predictie -interval 
zal zijn  gelegen bedraagt 95%. 

Bij de late curves bedroeg het aantal counts bij elke me 
ting boven de milt tenminste 1 0 .  000 ,  boven lever en hart 
in vrijwel alle gevallen tenminste 2 000,  bij een nuleffect 
van ca . 450 counts . De hieruit berekende statistische fout be 
draagt voor metingen boven de milt maximaal 1%,  voor le 
ver en hart meestal ten hoogste 3%, in geen enkel geval 
werd een foutengrens van 6% overschreden . Bij de weergave 
van de late curves zijn echter geen standaarddeviaties ver -
meld . Op grond van de in het betreffenrie hoofdstuk genoem 
de overwegingen is aangenomen dat beoordeling van het ver -
loop van de curves in veel sterkere mate belemmerd wordt 
door de niet te kwantificeren systematische fout . 

E .  Vergelijkbaarheid van de gegevens van de verschillende 
groepen. 

Het gebruik van per groep en in groep II ook per orgaan 
vers chillende collimatoren beïnvloedt de verhouding van de 
boven de verschillende organen gemeten radioactiviteit .  Milt/ 
hart, lever/hart en milt/ lever ratio' s kunnen daardoor al 
leen binnen de eigen groep worden vergeleken . 
De late curves van de onderzoekingen 1 1 ,  1 2  en 1 3  uit groep 
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II moeten in dit opzicht vergeleken worden met de late curves 
uit groep 1.  Alleen in de overige gevallen van groep II zijn  
de  ratio' s van de  late curves vergelijkbaar met die van de 
vroege curves .  

Vooral boven de milt zal ook het waargenomen verloop van 
de radioactiviteit worden beïnvloed door de afmetingen van 
de collimator . Bij de weergave van het verloop van de vroe 
ge curves zijn bovendien om praktische redenen in de groe -
pen 1 en II verschillende tijdstippen gekozen. Voor de vroe 
ge curves geldt daarom dat het in de tabellen lil , VII en 
VIII weergegeven verloop ook alleen binnen de eigen groep 
kan worden vergeleken. Bij de afzonderlijke metingen is bo 
ven de milt in alle gevallen dezelfde collimator gebruikt . 
Het verloop van de late curves uit beide groepen is daarom 
wel vergelijkbaar geacht . 

Bij patiënten lijdende aan de ziekte van Werlhof werden bo 
vendien de volgende onderzoekingen uitgevoerd . 

4 .  Onderzoek van het beenmerg 

Het microscopisch onderzoek van het beenmerg, speciaal 
ten aanzien van het voorkomen van megakaryocyten, w erd 
uitgevoerd met tenminste een van de volgende preparaten :  

a .  Op objectglaasj es uitgestreken, door aspiratie uit ster 
num of spina iliaca posterior verkregen, beenmergbrok
jes ( May-Grünwald -Giemsa kleuring) . 

b .  Coupes van een met behulp van de Westerman -Jensen 
naald uit de spina iliaca posterior genomen biopt . 

De beoordeling van de onder b .  genoemde preparaten vond 
plaats in het Pathologisch -Anatomisch Laboratorium ( Prof. 
Dr. A .  Arends en Prof. Dr. H. N. Hadders} van de Rijks 
universiteit te Groningen. 

5 .  Onderzoek naar de bloedstolling 
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a. Bloedingstijd vlg . Borchgrevink en Waaler ( 2 8 )  
Normaalwaarde: < 4 minuten. 



b .  Capillaire fragiliteit : 
1 Rumpel -Leede test , 

of 2 angiosterrometrie vlg. Parrot. 

c . Stolselretractie. Het in een mengsel  van 
1 ml plaatjes -rijk citraat plasma 
8, 8 ml 0 ,  9% NaCl 

en 0 ,  2 ml trombine (20E/ ml) opgetreden stolsel wordt 
geïncubeerd bij 25° C .  Na 1 ,  3 en 24 uur wordt de 
lengte van het stolsel gemeten. 

d .  Protrombinetijd vlg. Quick ( 1 3 3 )  
= de  stollingstijd van : 

0 ,  2 ml plaatjes -arm citraat plasma 
en 0 ,  2 ml tromboplastine (Roche} ,  waaraan na in -
cubatie gedurende 3 minuten bij 37 °C 

0 ,  2 ml 1 /  40 M CaC12 wordt toegevoegd 
Normaalwaarde : 1 2  - 1 4 sec .  

e . Kaoline -cefaline tijd 
= de stollingstijd van :  

0 ,  1 ml plaatjes -arm citraat plasma 
0 ,  1 ml kaoline -cefaline suspensie 

en 0 ,  1 ml gebufferd citraat -zout oplossing, waaraan 
na incubatie gedurende 6 minuten bij 3 7 °C 

0 ,  1 ml 1 /  30  M CaCl2 wordt toegevoegd . 
Normaalwaarde : 3 8  - 48 sec .  
(Aanvankelijk is  in een aantal gevallen echter nog 
gebruik gemaakt van de cefaline -tijd ,  waarbij activa -
tie van factor XII en XI tot stand komt door glas con -
tact i . p . v .  door kaoline .  Normaalwaarde :  50 - 60 
sec . ) .  

f .  Trombinetijd vlg . Vermijlen en Verstraete 1( 1 5 9) 
= de stollingstijd van :  

0 ,  1 ml plaatjes -arm citraat plasma 
en 0, 1 ml 0, 9% Na Cl, waaraan 

0, 2 ml trombine (3E/ ml) wordt toegevoegd . 
De trombine -oplossing is dusdanig geijkt dat de trom -
binetijd van normaal plasma 10  sec .  bedraagt . 

g .  Fibrinogeenbepaling vlg. Leclerc en Khodabandeh ( 94) .  
Het in een mengsel van :  
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1 7  ml 0, 9% NaCl 
2 ml Owren' s buffer 
0 ,  2 ml EACA 1 0% 
1 ml plaatjes -arm citraat plasma 

en 0, 2 ml trombine ( 20E /ml) tijdens incubatie ge 
durende 30  minuten bij 37 ° C opgetreden stolsel, wordt 
door centrifugatie geïsoleerd . Het eiwitgehalte van dit 
stolsel wordt daarna volgens de biureet-methode be -
paald . 

h .  Stolsellysis . De lysis van een stolsel van : 
0 ,  2 ml Owren' s buffer 
0 ,  2 ml plaatjes -arm citraat plasma 

en 0, 1 ml trombine (20E/ ml) , wordt beoordeeld na 
incubatie gedurende 24 uur bij 3 7° C .  

Bij patienten lijdende aan de ziekte van Werlhof werden 
met de onder 5 d tl m h genoemde onderzoekingen uitsluitend 
normale uitkom sten verkregen. 

6 .  Overige onderzoekingen 

a .  Hemoglobinegehalte, micro -hematocriet, erytrocyten 
leukocyten - en reticulocytenaantal, bloeduitstrijk 
Urine : albumen, reductie , urobiline en sediment . 
Serum: creatinine, alkalische fosfatase, thymol, bili -

rubine , LDH, totaal -eiwit en elektroforese . 
Deze bepalingen werden in het Klinisch-Chemisch La 

boratorium (Dr J .  J .  M .  Vegter) van de Interne Kliniek, 
volgens de daar gebruikte routine -methoden verricht . 

b .  Antistoffen tegen kernen. 

Dit onderzoek werd, gebruikmakend van rattelever en on 
verdund serum, uitgevoerd door de afdeling Serologie (Dr 
J . A .  M. Snijder) van het Streeklaboratorium voor de Volks 
gezondheid (Dr R .  K. Koopmans)  te Groningen . 

Met uitzondering van enkele lage Hb- waarden leverden 
de onder 6a en 6b genoemde onderzoekingen, bij de in dit 
proefschrift beschreven patienten met de ziekte van Werlhof, 
steeds normale bevindingen op . 
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H O O F D S T U K  I V  

RESULTATEN VAN EIGEN ONDERZOEK: DE LEVENSDUUR 
VAN MET RADIOACTIEF NATRIUMCHROMAAT GEMERKTE 

TROMBOCYTEN 

Het onderzoek naar het verloop van de radioactiviteit aan 
het lichaamsoppervlak tijdens de bepaling van de levensduur 
van met radioactief natriumchromaat gemerkte trombocyten, 
werd op de in hoofdstuk III beschreven wijze  47 maal uitge 
voerd bij 3 7  personen. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de bepaling van 
de levensduur der trombocyten besproken . 

De gegevens van 14  onderzoekingen waarbij een normale 
of vrijwel normale trombocyten-levensduur werd vastge 
steld, z ijn gerangschikt in tabel I .  Van elke onderzochte 
persoon zijn het geslacht, de leeftijd, de diagnose ,  het aantal 
trombocyten, het aantal tevoren ontvangen bloed- of trombo
cytentransfusies en eventueel het aantal doorgemaakte gravi
diteiten aangegeven. Van de aan deze personen toegediende 
radioactief gemerkte trombocyten, zijn behalve de levensduur 
ook de maximale opbrengst en de herkomst vermeld . Geen van 
deze 14 personen werd ten tijde van het onderzoek behan
deld met corticosteroïden, bij 2 van hen was tevoren de 
milt verwijderd, bij de overige 12 was de  milt niet palpabel. 

De levensduur van autologe , radioactief gemerkte trom 
bocyten, toegediend aan personen met een normaal aantal 
trombocyten, bedraagt tenminste 8 dagen . Bij de trombo
cytopenische patrnnten moest het onderzoek worden uitge 
voerd met homologe trombocyten, de gevonden levensduur 
bedraagt 7 tot 9 dagen. Eenmaal werd een waarde van 6 
dagen gevonden, deze waarneming is echter ongunstig be
ïnvloed door het feit dat tijdens het onderzoek aan deze 
patiënte enkele bloedtransfusies werden toegediend . 
Bij de 1 2  personen die geen miltexstirpatie hadden onder
gaan, werd in het bloed 23  à 68% van de ge"infundeerde, 
aan trombocyten gebonden radioactiviteit teruggevonden. 
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Cil TABEL l 
� 

De levensduur van 51cr-tromboc yten. 
Gegevens van 14 onderzoekingen w aarbij een normale trombocyten-levensduur werd vascgesteld. 

No. Ges!. Lft. Diagnose Trombo's 
51 

Transf. Grav. er-trombocyten 
{Jr. ) (per mm3) levensd. opbr. berk. 

m 36 9 dg 47 A 

2 v 32 180.000 >8 dg 31 A 

3 m 59 panmyelopatbie 10. 000 7 dg 58 H 4 

4 v 7 2  reticulosarcoom 50.000 8 dg 26 H 

5 v 18 panmyelopatbie 5. 000 6 dg 23 H 2 
5X v 14 panmyelopatbie 10.000 7 dg 26 H 10 + SE 

7 m 64 panmyelopatbie 2. 500 7 dg 24 H 24 + 13x8E 

8 m 62 M. Kabler 200. 000 >9 dg 68 A 

9 v 15 panmyelopathie 20. 000 7 dg 64 H 

10 m 51 Pb. intoxicatie 150.000 9 dg 39 A 

11 m 49 cholecystopathie 250.000 9 dg 48 A 

12 m 63 acute leukemie 30.000 7 dg 39 H 4 

13 m 36 panmyelopatbie 5. 000 9 dg 36 H 3 

l4x m 31 C . M. V. -infectie 300.000 8 dg 81 A 
st. na miluuptuur 

De mee x gemerkce onderzoekingen werden verrichc bij personen die cevoren spleneccomie hadden onder-
gaan. 

A " aucoloog 
H "  homoloog 
E " donor-eenheden crombocytenconcenuaat 



In tabel II z ijn de gegevens gerangschikt van 3 3  onderzoe 
kingen bij 23  patiënten lijdende aan de . ziekte van Werlhof. 
In deze tabel is van elke patiënt in plaats van de diagnose 
de duur van de ziekteverschijnselen ten tijde van het onder 
zoek en eventueel d e  op dat moment gebruikte hoeveelheid 
prednison vermeld . 

In slechts 5 gevallen kon het onderzoek worden uitgevoerd 
met autologe trombocyten. Bij een patiënte (ondz .  no. 29b) 
werd een trombocyten -levensduur van 5 dagen en een opbrengst 
van 5 0o/o vastgesteld . Het aantal trombocyten geeft aan dat 
dit onderzoek werd uitgevoerd op een tijdstip waarop patiënte 
nagenoeg in remissie was geraakt . In 6 gevallen vond het 
onderzoek plaats na splenectomie.  In de overige 26 geval
len varieert de levensduur der trombocyten van 2 uur tot 
5 dagen en de opbrengst van 2 tot 3 9o/o .  

De  aanwezigheid van iso-antistoffen tegen trombocyten in het 
bloed van de onderzochte persoon, kan in slechts 8 van de 
36 gevallen waarin het onderzoek werd uitgevoerd met homo
loge trombocyten uitgesloten geacht worden . In alle andere 
gevallen moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid 
dat het resultaat van het onderzoek is beïnvloed door iso -im
muniteit . In tabel I lijkt er een gering verschil te bestaan 
tussen de resp. met auto- en homologe trombocyten bepaalde 
levensduur. Behalve van de aanwezigheid van iso-antistoffen, 
kan dit verschil ook het gevolg z ijn van de vrijwel zonder 
uitzondering bij de trombocytopenische patiënten bestaande 
bloedingsneiging en een daardoor veroorzaakt verbruik of 
verlies van een deel der geïnfundeerde trombocyten. 

Bij het merendeel der patiënten uit tabel II is het aantal 
doorgemaakte graviditeiten gering, het aantal ontvangen trans -
fusies is vergelijkbaar met dat van de trombocytopenische 
patiënten uit tabel I. Het lijkt daarom gerechtvaardigd het bij 
deze twee groepen patiënten gevonden verschil in de levens -
duur der trombocyten in verband te brengen met de ver 
schillende pathogenese van d e  bij deze patiënten bestaande 
trombocytopenie . 

De  in beide tabellen gerangschikte personen vertonen niet 
alleen een verschil in de levensduur doch ook in de opbrengst 
der trombocyten . De opbrengst bedraagt bij de personen met 
een normale trombocyten-levensduur gemiddeld 4 2% ( 2 3  -
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No. 

15 

16 

17 

18  

19  

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27x 

TABEL Il 

De levensduur van 51
cr-trombocyten. 

Gegevens van 33 onderzoekingen bij 23 patiënten lijdende aan de ziekte van Werlhof. 

Ges!. Lft. duur van de Trombo' s 

(Jr) ziekte versch. (per mm3) 

v 39 5 mnd .  2. 500 

v 41 1 wk. 5, 000 

v 60 1 wk, 10. 000 

m 14 6 wk. 5. 000 

v 17 2! jr. 20-60. 000 

v 21 >6 wk. 30. 000 

m 56 >1 mnd. 30. 000 

v 31 2! jr. 30 . 000 

v 61 1 jr. 15. 000 

v 38 >5 jr. 20. 000 

v 59 ! jr. 20. 000 

v 47 ! jr. 30, 000 

v 42 4 mnd. 5. 000 

51 
er-trombocyten. 

levensa. 

J dg 

4 u 

1 dg 

4 u 

1 dg 

2 dg 

1 dg 

3 dg 

2 dg 

1 dg 

5 dg 

2 dg 

< 30 min 

opbr. her k. 

H 

10 H 

7 H 

4 H 

2 H 

14 H 

10 H 

23 H 

9 H 

7 H 

1 1  H 

27 H 

0 H 

Transf. Grav, 

- 2 

1 10 

-

lE 

2 + lx8E 1 

2 

- 2 

- 3 

2 4 

1 

8 6 

Prednison 

dosis 

15 mg/dg 

60 mg/dg 



0) 
c:.n 

2la 

24a 

28 

28a 

29 

29a 

29b 

30 

31 

3la 

32 

33 

34 

35 

35a 

35bx 

18ax 

27ax 

36x 

37X 

m 

v 

m 

m 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

rn 

v 

v 

m 

57 >l jr. 

39 >5 jr. 

58 > 5  mnd. 

58 >l jr. 

23 2 mnd. 

23 2i mnd. 

24 4 mnd. 

66 2 wk. 
7 6  1 jr. 

76 1 jr. 

39 11 rnnd. 

78 4 wk. 
56 >10 jr. 

39 >12 jr. 

39 >12 jr. 

39 >12 jr, 

15 7 rnnd. 

44 lt jr. 

31 2 wk? 
60 >5 jr. 

30. 000 3 dg 4 A 

30. 000 2 dg 28 H 3 + lE 4 

40. 000 2 dg 19 H 

40. 0 00 1 dg 38 H IE 

2, 500 1 dg 19 H 

50. 000 2 dg 24 A 20 mg/dg 

120, 000 5 dg 50 A 

10. 000 H 

10. 000 2 dg 17 H lE 

20. 000 2 dg 29 H 2E - 20 mg/dg' 

10, 000 1 dg 22 H - 3 

15. 000 3 dg 39 H - 8 

40. 000 3 dg 10 H 2 + IE 2 

0 2 u 17 H 8 3 

2. 500 2 u H 8 + lE 3 30 rng/dg 

100 .... 60. 000 4 dg 50 A 30 mg/dg 

0 1 dg 22 H lE 

30 . 000 2 u 12 H 8 + IE 6 

60. 000 2 dg 24 A 

20. 000 1 dg 60 H 10 + 4E 40 mg/dg 



68%).  bij de patiënten met de ziekte van Werlhof gemiddeld 
1 7 , 5% ( 2  - 3 9%) . 

De lage maximale opbrengst is in overeenstemming met 
het door anderen ( 1 7 . 1 14 ,  1 22)  vastgestelde exponentH!le 
verloop van de overlevingscurve bij een verkorte trombo
cyten -levensduur . 

Z owel de levensduur als de opbrengst der trombocyten z ijn 
OP.gegeven in gehele getallen. Uit de beschrijving van de 
methoden kan worden afgeleid dat de verkregen informatie 
hoogstens semi-kwantitatief kan worden genoemd.  Gezien 
het exponentH!le karakter van de overlevingscurve bij ver
snelde destructie zou de halveringstijd van de aan trombo
cyten gebonden radioactiviteit in het bloed een beter cri 
terium voor de levensduur der trombocyten z ijn dan de hier 
gebruikte daling tot 1 Oo/o . Het geringe aantal punten van elke 
curve maakt een berekening van de halveringstijd echter 
speculatief. Bij de beoordeling van de opbrengst moet be
halve de onvolledige isolering van trombocyten uit de bloed
monsters ook de slechts betrekkelijke betrouwbaarheid van 
het theoretische bloedvolume ( 1 09) worden verdisconteerd . 

Ondanks deze beperkingen vormt de aldus uitgevoerde be
paling van de levensduur der trombocyten een voor kli
nische doeleinden bruikbare methode ter differentiatie van 
de verschillende oorzaken van trombocytopenie .  Bij dt:: in 
tabel II gerangschikte patiënten, allen lijdende aan de ziek
te van Werlhof, verdwijnen de trombocyten sneller dan 
normaal uit het bloed . Op grond van de in hoofdstuk I ge
noemde argumenten wordt deze verdwijning toegeschreven 
aan destructie van trombocyten door het RES. 
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H O O F D S T U K  V 

RESULTATEN VAN EIGEN ONDERZOEK: HET VERLOOP 
VAN DE RADIOAC TIVITEIT AAN HET LICHAAMSOPPER
VLAK BOVEN MILT, LEVER EN HART NA TOEDIENING 
VAN MET RADIOACTIEF NATRIUMCHROMAAT GEMERK
TE TROMBOCYTEN. 

1 .  De resultaten van orgaanmeting 

Het onderzoek is gericht op de vraag of lever en milt 
een rol spelen bij de versnelde verdwijning van trombo
cyten uit het bloed van patiënten lijdende aan de ziekte van 
Werlhof. Daartoe worden de resultaten van orgaanmeting bij 
2 3  patiënten met de ziekte van Werlhof, vergeleken met de bij 
14  personen met een normale trombocyten-levensduur ver
kregen gegevens . 

A. Resultaten verkregen bij personen met een normale le 
vensduur van de geïnfundeerde trombocyten. 

a. Het verloop van de radioactiviteit gedurende de eerste 30 
of 50 minuten na het begin van de toediening der trom
bocytensuspensie: de z . g. vroege curv e .  

In fig. 3 i s  het radioactiviteitsverloop weergegeven 
zoals dat bij een gezonde persoon boven milt en lever 
werd geregistreerd na toediening van autologe trombo
cyten (ondz.  no. 2) . Boven beide organen neemt de ra
dioactiviteit gedurende de toediening der trombocyten
suspensie snel toe . Vrijwel direct na beëindiging van het 
infuus verandert het verloop boven de lever van richting, 
de snelle stijging wordt gevolgd door een langzame, ge
ringe daling. Boven de milt daarentegen houàt de stij 
ging aan; een min of meer constant niveau wordt hier 
pas na ongeveer 1 5  minuten bereikt. 

Het radioactiviteitsverloop boven milt, lever en hart, 
geregistreerd bij een patiënt met panmyelopathie aan 
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Fig. 3 Het door een dubbele recorder geschreven verloop van d e  radioactiviteit boven 

milt en lever gedurende de eerste 30 minuten na toediening der trombocyten
suspensie. Normale trombocyten-levensduur (ondz. no. 2) 
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gistreerde verloop van de radioactiviteit gedurende de eerste 50 minuten na toe
diening der trombocytensuspensie, 

Normale trombocyten-levensduur (ondz. no. 7) 
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wie donortrombocyten werden toegediend (ondz.  no. 7) 
is afgebeeld in fig. 4. De observatieduur bedraagt 50 
minuten. Het verloop van de radioactiviteit boven milt 
en lever vertoont dezelfde kenmerken als dat uit fig. 3 .  
Boven het hart wordt tegen het einde van de  toediening 
der trombocytensuspensie een kortdurende piek waarge
nomen, het verdere verloop wordt evenals boven de le
ver gekenmerkt door een langzame, geringe daling. 

De boven lever en hart geregistreerde curves ver
tonen een grote overeenkomst met het door Prankerd 
(1 3 1) beschreven verloop na toediening van radioactief 
gemerkte erytrocyten en weerspiegelen de snelle com
plete menging van de trombocyten in het circulerende 
bloed. 

De initHHe piek boven het hart is een gevolg van het 
plotselinge aanbod van nog niet vermengde radioactivi
teit aan dit orgaan. De boven lever en hart geregis
treerde curves lijken een weergave van het radioactivi
teitsverloop in het bloed, De boven de milt waargenomen 
accumulatie van radioactiviteit is een gevolg van de door 
Aster ( 1 1 ,  12 )  beschreven vertraging die de trombocyten 
bij hun circulatie door de milt ondervinden. Het na ca. 
1 5  minuten min of meer constante , relatief hoge radio
activiteitsniveau boven de milt wordt grotendeels bepaald 
door trombocyten met een normale levensduur, die tijde
lijk in het "miltreservoir" verblijven en zich in voort
durende uitwisseling bevinden met de trombocyten in het 
circulerende bloed. 

De resultaten verkregen bij de 14 personen met een 
normale trombocyten-levensduur zijn, op de in hoofdstuk 
UI aangegeven wijze ,  in getalvorm weergegeven in tabel 
UI. 

Het radjoactiviteitsverloop boven milt, lever en hart 
blijkt bij allen een grote overeenkomst te vertonen met 
het in de figuren 3 en 4 afgebeelde verloop. Boven de 
milt treedt gedurende de eerste 1 5  minuten in alle ge
vallen een stijging op. De mate van deze stijging kan 
niet nauwkeurig uit de gegeven getallen worden afgeleid 
daar meestal in deze periode de instelling van de de-
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TABEL lll 
Het verloop van de radioactiviteit boven milt (hart) en lever, gedurende de eerste 30 of 50 minuten na toe

diening van 51cr-trombocyten. 

Normale trombocyten-levensduur. Groep l en ll. 

A: Groep l 

No. Milt Lever 

5/15 1 15 1 25/15 5 1 15/5 1 25/5 

l 100 90 84 
2 80 100 93 100 95 90 
3 64 100 105 100 94 90 
4 7 1  100 103 100 96 92 
5 100 105 100 100 93 
6X 100 100 93 

B: Groep Il 

Milt Hart Lever 

5/25 1 25 1 45/25 lSD 5 1 25/5 1 45/5 lSD 5 1 25/5 1 45/5 lSD 

7 66 100 101 1 , 3  100 76 73 2, l 100 76 75 2, 2 
8 53 100 99 1 , 4  100 93 93 1,  7 100 82 78 1, 6 
9 63 100 90 0 , 7  100 92 90 1, 5 100 82 72 1,  6 

10 83 100 98 1, 2 100 88 86 1, 9 100 74 70 1, 8 
11  42 100 98 0 , 7  100 77 77 1,  5 100 • 79 7 3  1 , 5  
1 2  8 6  100 103 0 , 9  100 87 85 1, 5 100 81 7 8  1,  8 
13 33 100 103 0 , 8  100 85 86 1, 5 100 74 72 1 , 4  
l4x 100 95 93 l, 3 100 89 87 1 

gemiddelde w aarde (x) 99 74 
predictie-interval (T) 99 :1: 11 74 :1: 8 



tector boven de milt werd gewij zigd teneinde de plaats 
met de grootste stralingsintensiteit te vinden. Het ver
loop van het tweede deel van de miltcurve blijkt te va
ri�ren van een geringe daling tot een geringe stijging. 
In groep I bedraagt M 2 5 / 1 5  93 tot 1 05% . In groep II 
bedraagt M 45/ 2 5  90 tot 1 0 3% (gemiddeld 99%) . Boven 
de lever wordt in alle gevallen een daling waargeno
men, ook bij die personen bij wie tevoren splenecto
mie werd verricht. L 2 5 /  5 (groep I) bedraagt 84 tot 93%. 
Als gevolg van de langere observatieduur worden in groep 
II lagere waarden gevonden; L 45/  5 bedraagt , bij aan
wezigheid van de milt, 70  tot 78% (gemiddeld 74%) . Het 
verloop van de radioactiviteit boven het hart werd alleen 
bij de personen uit groep II geregistreerd. In alle ge
vallen treedt een daling op. H 45/ 5 bedraagt 73 tot 93%. 

b. Het verloop van de radioactiviteit gedurende de gehele , 
door de bepaling van de levensduur der trombocyten in 
beslag genomen periode: de z . g. late curve. 

Een voorbeeld van het verloop van de radioactiviteit 
boven milt, lever en hart gedurende 7 dagen volgend op 
de toediening der trombocytensuspensie (ondz.  no. 3) is 
afgebeeld in fig. 5. Boven het hart treedt een geleide-

O/O cpm x IOO/H 1  
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Fig. 5 Het verloop van de radioactiviteit boven milt, lever en hart, gedurende een 
periode overeenkomend met de levensduur der geïnfundeerde trombocyten (ondz. 
no. 3) 
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l\J TABEL IV 

Het verloop van de radioactiviteit boven milt, hart en lever, gedurende een periode overeen

komend met de levensduur der geïnfundeerde trombocyten. 

Normale trombocyten-levensd uur. Groep I. 

uren d agen 

Milt i 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 608 567 529 590 535 745 588 576 692 577 0 

2 493 522 545 469 367 361 499 550 667 + 
3 715 598 624 601 627 754 731 0 

4 370 394 210 332 215 213 215 234 -
5 577 592 560 301 569 539 563 0 

H art 

l 100 102 85 84 92 59 37 29 25 22 -
2 100 105 101 70 7 0  6 2  65 60 63 -
3 100 81 132 83 67 51 35 --
4 100 101 68 87 39 37 31 32 -
5 100 '14 69 '15 98 '13 99 l 
6X 100 81 '16 73 '11 69 70 60 -

Lever 

1 115 104 98 99 124 149 149 152 170 170 + 
2 100 83 105 91 91 72 101 110 134 + 
3 124 102 133 150 161 174 208 ++ 
4 59 56 39 53 21 2'7 26 33 � 
5 8 4  7 1  6 9  '11 80 BO 92 0 
5x 94 85 85 74 68 78 65 67 -
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TABEL V 

Het verloop van de radioactiviteit boven milt, hart en lever, gedurende een periode ovcrcenkomenA 

met de levensduw der geln(undeerde uombocyten. 

Normale trombocyten-levensduw. Groep ll. 

uren d agen 

Milt i 2 4 l 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 544 557 512 472 486 485 502 0 
8 173 226 200 250 341 ++ 
9 505 480 397 474 292 362 463 0 

10 331 414 489 496 531 H 
11 1 181 1397 1168 1097 1195 1142 1188 0 
12 511 455 452 453 497 469 439 0 
13 1296 1319 1137 763 490 496 559 -

Han 

7 100 45 55 31 36 31 24 -
8 100 85 101 76 66 -
9 100 91 95 81 78 53 53 -

10 100 49 59 22 24 -
11 100 149 126 115 109 93 99 -
12 100 94 62 87 62 42 14 -
13 
14X 100 91 76 66 14 55 36 52 -

Lever 

7 89 47 67 54 64 47 51 -
8 81 50 64 76 104 + 
9 57 53 55 55 71  85 18 l 

10 67 51 47 59 55 0 
11 97 142 130 131 140 155 203 ++ 
12 81 84 84 91 90 75 70 0 

13 120 llO 164 155 130 115 88 0 

14X 155 l•\4 179 148 209 236 246 305 ++ 



lijke daling op tot ca. 30% van de beginwaarde. In de
zelfde periode neemt de radioactiviteit boven de lever 
met ruim 50% toe. Boven de milt wordt geen noemens
waardige verandering van het radioactiviteitsniveau waar
genomen. 

De resultaten van deze afzonderlijke metingen bij alle 
personen bij wie een normale levensduur van de geïnfun
deerde trombocyten werd vastgesteld, zijn weergegeven 
in de tabellen IV en V. 

Uit deze gegevens blijkt allereerst dat het bij opeen
volgende metingen geregistreerde aantal pulsen sterk kan 
varieren. Deze grote fluctuaties , die een gevolg zijn van 
verschillen in de instelling van de meetapparatuur ten op
zichte van de patH!nt, maken een uitspraak over het ver
loop van de radioactiviteit alleen mogelijk binnen zeer 
ruime grenzen. Getracht is om onderscheid te maken 
tussen een constant niveau (0) waarbij een eventuele ver
andering minder dan 20% van de beginwaarde bedraagt 
en een daling of stijging van 20  tot 50% (- of +) of van 
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TABEL VI 

Het verloop van de bij 14 personen geregistreerde 

late curves. 

Normale trombocyten-levensduur. 

++ + 0 

Milt 2 1 7 1 1 

Lever 3 3 4 2 1 1 

Hart 6 6 2 

++ = stijging > 5011/o 

+ = 20 ·a 50U/o 
0 = min of meer constant niveau 

- = daling 20 à 50U/o 

> 50U/o 
? r: niet te beoordelen. 



meer dan 50% ( - - of ++) van de beginwaarde . In een 
aantal gevallen is desondanks een uitspraak over het ver
loop van de radioactiviteit niet mogelijk. 

Het verloop van de late curves blijkt in tegenstelling 
tot het verloop van de vroege curves bij de verschillen
de onderzochte personen sterk te vari�ren (tabel VI) . 
Boven de milt wordt tweemaal een stijging van meer dan 
50% gezien, éénmaal een stijging van 20 tot 50%, zeven
maal een constant niveau ,  éénmaal een daling van 20 tot 
50% en éénmaal een daling van meer dan 50%. Boven de 
lever treedt driemaal een stijging van meer dan 50% op, 
driemaal een stijging van 20 tot 50%, viermaal is het ni
veau min of meer constant. In 3 andere gevallen wordt 
een daling waargenomen die éénmaal meer dan 50% van 
de beginwaarde bedraagt. Boven het hart wordt in alle 
gevallen een daling gezien. Van 1 levercurve en 2 hart
curves is geen beoordeling gegeven. 

B. Resultaten verkregen bij patiënten met een verkorte le
vensduur der geïnfundeerde trombocyten. 

a. De z . g. vroege curve.  
In de figuren 6 t/ m 9 is een aantal voorbeelden gegeven 
van het bij patiënten met de ziekte van Werlhof, bo
ven milt , lever (en hart) geregistreerde radioactiviteits 
verloop. 

Het verloop van lever- en miltcurve in fig. 6 lijkt niet 
te verschillen van het in de figuren 3 en 4 afgebeelde 
"normale" verloop. In fig. 7 valt op dat de radioactivi
teit boven de milt, na het verstrijken van de eerste 1 5  
minuten, blijft toenemen. Evenals in fig. 6 lijkt de le
vercurve normaal te verlopen. De patiënte bij wie de 
in fig. 8 afgebeelde curves werden geregistreerd leed 
aan een recidief van de ziekte van Werlhof nadat reeds 
enkele jaren tevoren de milt was verwijderd. De levens 
duur der trombocyten was sterk verkort, reeds een half 
uur na toediening werd in het bloed geen aan trombocy
ten gebonden radioactiviteit meer aangetroffen. Bij deze 
patiënte neemt de radioactiviteit boven de lever snel toe, 
na ca. 1 5  minuten wordt een constant niveau bereikt, 
boven de miltstreek wordt een verloop geregistreerd zoals 
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Fig. 6 Het verloop van de radioactiviteit boven milt en lever, bij een verkorte trom

bocyten-levensduur. Geen aantoonbare destructie in lever of milt. (ondz. no. 20) 
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onder normale omstandigheden gevonden wordt boven lever 
en hart. In fig. 9 tenslotte is er behalve een duidelijke 
stijging in het tweede deel van de miltcurve ook een toe
name van radioactiviteit boven de lever. 

De resultaten van 33 bij de aan de ziekte van Werlhof 
lijdende patiënten uitgevoerde onderzoekingen zijn, in ge
tal vorm, weergegeven in tabel VII (groep I) en tabel VIII 

TABEL vn 

Het verloop van de radioactiviteit boven milt en lever, 
gedurende de eerste 30 minuten na toediening van 

51cr-trombocyten. 

Verkorte trombocyten-levensduur. 
Groep I. 

No, Milt Lever 

s11s l 1s l 2s11s 5 1 15/5 1 25/5 

-- -
15 72 100 103 100 95 81 
16 50 100 114 100 95 90 
17 100 llO 
18 100 92 84 
19 60 100 ll5 100 96 93 

20 80 100 103 100 88 88 
21 74 100 106 100 85 80 
22 68 100 95 100 97 93 
23 63 100 108 100 103 87 
24 81 100 103 100 98 95 
25 100 134 162 
26 66 100 108 100 91 74 
27x 100 134 132 

(groep II) . In de figuren 1 0  en 1 1  is het verloop van alle 
resp. boven milt en lever geregistreerde curves (norma
le en verkorte trombocyten-levensduur) onderling verge
leken. 

Het in groep I boven de milt waargenomen verloop van 
de radioactiviteit resulteert in waarden voor M 25 /  1 5  
varierend van 9 5  tot 1 1 5%.  D e  bij personen met een nor
male trombocyten-levensduur gevonden hoogste waarde 
bedraagt 1 0 5%,  deze waarde wordt in 4 van de 9 geval-
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TABEL VIII 

Het verloop van de radioactivi1ei1 boven milt, hart en lever, gedurende de eer;te 50 minuten 

na toediening van 5 1cr-uombocy1en 

Verkorte trombocyten-levensduur Groep Il 

No. Milt Han Lever 
.'>/25 1 25 1 -15/25 ISO s T 25/5 1 -15/5 ISO 5 1 25/5 1 -15/5 ISO 

213 82 100 99 1, 7 100 74 66 2, 3 100 7 1  63 :!, 7 

24a 83 100 106 1, 3 100 98 94 2, 3 100 77 61  " 
28 66 100 101 0, 8 100 92 85 1, 2 100 95 9.J 1, 5 
28a 49 100 97 1 100 86 75 1 ,  9 100 79 7.J 2 

29 83 100 103 1 , 4 100 97 92 1, 9 100 10.J 108 1, 8 
29a 78  100 108 1 " . � 100 90 86 1 ,  8 100 93 95 :! , 4  
29b 62 100 97 0, 7 100 87 85 1 , 6  100 98 100 1 , 7  

30 100 87 80 1, 5 

31  63  100 107 1, 4 100 7 1  69 2 100 10.J l i l  2 , 9  

3la 54 100 117  0 , 9 100 76 7 1  1,  3 100 9:! 97 2 ., . -
32 60 100 112 1,  l 100 98 99 1 , 7  100 84 80 1, 9 

33 56 100 120 l 100 87 87 1 , 6  100 82 76 1 , 6  
34 7 1  100 102 l 100 87 85 1, 9 100 99 106 3, 1 
35 40 100 1 18 l 100 56 47 1 , 2  100 115 1:!6 :! , 8  

35a 55 100 108 0 , 9  100 58 47 1, 3 100 162 197 4 , 3  

35bx 100 94 91 1, 2 100 98 106 1, 7 

!Sax 100 84 75 1 , 4  100 115 !:!! 1 ,6  
27ax 100 61  49 !, 3 100 159 177 :!, 4  

35X 100 87 88 1 , 3  100 116 l i d  ! ,  7 
37X 100 90 80 1 , 7  100 1:!6 143 :!, 7 
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Fig. 10 Vergelijking van het verloop van de bij alle onderzochte personen boven de 

milt geregistreerde vroege curves. 

len uit groep I niet overschreden. In de 5 andere geval
len worden resp. waarden van 106 ,  1 08 (2x) 1 1 4  en 1 1 5% 
bereikt. In groep II varieert M 45 / 2 5  van 97  tot 120%. 
In 6 van de 1 4  gevallen wordt, gedurende het tweede deel 
van de miltcurve, de bij personen met een normale trom
bocyten-levensduur gevonden hoogste waarde ( 103%) niet 
overschreden. In 8 gevallen worden resp. waarden van 
106 , 107 ,  1 08  (2x) , 1 1 2 ,  1 1 7 ,  1 1 8  en 1 20% bereikt, in 
slechts 4 van deze 8 gevallen wordt de bovengrens van het 
in tabel III aangegeven predictie-interval (99  ± 1 1%) over
schreden. 

Van de 1 3  levercurves uit groep I vertonen 10 een da
ling tot een waarde uiteenlopend van 74 tot 95%, 3 curves 
vertonen een stijging. In twee gevallen bedraagt L 2 5/ 5 
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Fig. 1 1  Vergelijking van het verloop van de bij alle onderzochte personen boven de 
lever geregisueerde vroege curves. 

resp. 1 3 2  en 1 62%, in het derde geval ontbreekt het eer
ste deel van de levercurve , L 25/ 1 5  bedraagt 1 1 0%. In 
groep II werden 20 levercurves geregistreerd . In 6 geval
len treedt een daling op, L 45/ 5 bedraagt in deze geval
len 61 tot 80%. In 4 gevallen (ondz.  no ' s .  28 ,  2 9a, 2 9b en 
3 la) vertoont de curve een constant niveau of slechts een 
geringe daling, L 45/ 5 bedraagt in deze gevallen 94 tot 
1 00%, beduidend meer dan de bovengrens van het in ta
bel III aangegeven predictie- interval (74 ± 8%) . In de ove
rige 10 gevallen treedt een stijging op tot waarden varie-
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TABEL IX 

Het verloop van de radioactiviteit boven milt en lever, gedurende een periode overeenkomend met de levensduur der 
geinfundeerde trombocyten. 

Verkorte trombocyten-levensduur. Groep I. 

uren dagen uren dagen 

Milt i 2 4 1 2 3 4 5 Lever i 2 4 1 2 3 4 5 

Ui 691 749 724 894 + 122 170 167 140 l 

16 931 941 1182 1050 0 68 58 48 54 -
17 174 150 154 128 - 204 205 205 332 + 

18 545 770 402 461 0 48 48 44 37 -

19 575 494 640 561 0 111 84 88 79 -

20 115 279 423 773 1194 ++ 65 63 59 63 73 0 

21 615 895 532 807 l 99 89 82 70 -
22 544 549 806 623 0 104 65 73 66 -

23 1198 855 1078 1132 ll06 0 134 84 87 101 97 -
24 623 717 726 771 + 120 147 127 124 0 

25 344 241 293 223 298 207 - 305 299 304 252 242 238 0 

26 102 233 161 281 344 ++ 63 27 52 37 55 l 



o:i 
(;) 

TABEL X 

Her verloop van de radioactiviteit boven milt en lever, gedurende een periode overeenkomend met de leventduur der 
gemfundeerde trombocyten. 

Verkorte trombocyten· levensduur. Groep ll. 

uren dagen uren dagen 

Milt i 2 4 1 2 3 4 5 Lever i 2 4 l 2 3 4 5 

2la 493 387 77 271 214 . . 77 53 23 27 28 

28 373 295 310 0 81 84 74 

28a 664 752 1378 .... 83 56 42 

29 205 217 255 + 165 213 262 

29b 651 590 599 384 348 132 80 166 166 272 

31 615 509 667 538 0 143 178 190 188 

3la 593 674 742 843 + 66 101 141 79 

32 468 612 668 + 45 31 27 

33 494 742 945 981 ++ 7 4  67 61 66 

34 524 353 315 199 249 . .  5 9  92 185 179 176 

18aX 205 181 249 292 

27aX 503 545 603 

35x 139 130 118 140 145 

37X 130 192 161 

. .  

0 

-
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rend van 1 06 tot 1 97%. 
Boven het hart wordt bij één patiënte (ondz. no. 32) 

een constant niveau waargenomen, in alle andere ge
vallen treedt een daling op en varieert H 45/  5 van 47 
tot 94%. 

b. De z.. g. late curve.  

De resultaten van afzonderlijke metingen, uitgevoerd 
tijdens de gehele door de bepaling van de levensduur der 
trombocyten in beslag genomen periode ,  zijn weergege
ven in de tabellen IX en X. Door de korte levensduur 
der trombocyten is het aantal punten per curve beperkt. 
De evaluatie van het verloop van de radioactiviteit (tabel 
XI) wordt daardoor nog moeilijker dan bij een norma
le trombocyten-levensduur. 

TABEL XI  

Het verloop v a n  de b i J  26 patienten geregistreerde 
l ate c urves. 

Ver korre tromboc yten-levensd u ur . 

++ + 

Milt 4 5 
Lever 3 4 

++ = stiJgtng > 500/o 
+ = 20 ·a 500/o 

0 

7 

6 

3 

8 

0 = min of meer constant niveau 

- = d a ling 20 'a 500/o 
-- - > 500/o 
? = niet te beoordelen. 

2 1 

1 4 

Van 22  miltcurves vertonen 7 een min of meer constant 
niveau. In 9 gevallen treedt een stijging op die viermaal 
méér dan 50% van de beginwaarde bedraagt. In 5 geval
len wordt een daling gezien, tweemaal tot minder dan de 
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helft van de beginwaarde .  In 1 geval is een uitspraak 
over het verloop van de miltcurve niet mogelijk. 

Boven de lever wordt in 6 van de 26 gevallen een 
min of meer constant niveau gezien. In 7 gevallen is er 
een stijging die driemaal méér dan 50% van de begin
waarde bedraagt. Een daling wordt waargenomen in 9 
gevallen, éénmaal tot minder dan de helft van de begin
waarde.  In 4 gevallen is van een uitspraak omtrent het 
verloop van de levercurve afgezien. 

2. Discussie 
De vraag of een bepaald orgaan een rol speelt bij de des

tructie van radioactief gemerkte trombocyten, kan op  ver
schillende manieren worden benaderd. 

Voor een kwantitatieve beoordeling van de in een orgaan 
aanwezige radioactiviteit, op grond van aan het lichaamsop
pervlak uitgevoerde metingen, dient een zo groot mogelijk 
deel van het betreffende orgaan door de aetector te worden 
1 1  gezien" . Wordt hierbij een collimator gebruikt, dan dient 
deze een wijde opening te hebben. Kwantitatieve beoordeling 
van de orgaanactiviteit wordt echter bemoeilijkt door het 
ontbreken van een constante verhouding tussen de in het 
orgaan aanwezige en de aan het lichaamsoppervlak gemeten 
radioactiviteit. Deze verhouding is behalve van de geome
trie van de detector ook in hoge mate afhankelijk van de or
gaangrootte en de lichaamsbouw van de patiënt. Wanneer 
om deze reden de voorkeur wordt gegeven aan beoordeling 
van het verl6óp van de radioactiviteit aan het lichaams
oppervlak, gedurende de periode waarin de trombocyten uit 
het bloed verdwijnen, dan vervalt de noodzaak van het ge
bruik van een wijde collimator. Voor dit doel is een zo 
groot mogelijke orgaanspecificiteit gewenst. Een nauwe col
limator waarmee weliswaar slechts een deel van het te on
derzoeken orgaan wordt 11  gezien" , doch waarmee de regi
stratie van radioactieve straling afkomstig uit de omgeving 
van het orgaan zoveel mogelijk wordt beperkt, is hiervoor 
meer geschikt. 

Beoordeling van het verloop van de z . g .  late curve vereist 
een goede reproduceerbaarheid van de bij afzonderlijke me
tingen verkregen resultaten. Vooral bij meting boven een 
klein orgaan waarin zich veel radioactiviteit bevindt en bij 
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gebruik van een nauwe collimator, ZlJn kleine verschillen in 
geometrie aanleiding tot grote schommelingen van de bij 
opeenvolgende metingen geregistreerde radioactiviteit. Bo
ven de milt is getracht dit bezwaar te ondervangen door 
voorafgaand aan elke meting de plaats op te zoeken waar 
de grootste stralingsintensiteit wordt geregistreerd. Bo
ven de lever zijn, door de grootte van het orgaan, min
der sterke schommelingen te verwachten. De boven het hart 
gemeten radioactiviteit kan worden beïnvloed door straling 
afkomstig uit lever en milt, Vooral bij een verkorte levens 
duur der geinfundeerde trombocyten kan in deze organen een 
aanzienlijke accumulatie van radioactiviteit optreden. Onder 
deze omstandigheden werden boven het hart sterk uiteen
lopende waarden gevonden; van beoordeling van het radio
activiteitsverloop is daarom afgezien. 

Continue registratie van de radioactiviteit biedt het voor
deel dat gedurende de observatieperiode de stand van de 
apparatuur ten opzichte van de patiënt ongewijzigd blijft. 
De verschillende punten van de curve zijn daardoor onder
ling goed vergelijkbaar . Om praktische redenen is de ob
servatieduur bij continue registratie echter beperkt . Bij de 
interpretatie van de boven lever en milt geregistreerde 
vroege curves moet rekening gehouden worden met de moge 
lijkheid dat met de boven het ene orgaan geplaatste detector 
ook radioactieve straling afkomstig uit het andere orgaan 
wordt waargenomen. De veronderstelling dat, altha.ns met 
de hier gebruikte meetopstelling, de betekenis van een der 
gelijke wederzijdse beïnvloeding gering is, wordt gesteund 
door twee argumenten. Bij een normale trombocyten-levens 
duur wordt in de periode tussen 5 en 1 5  (of 25)  minuten 
boven de lever steeds een daling waargenomen, boven de 
milt steeds een stijging . Na splenectomie wordt, bij een 
verkorte trombocyten-levensduur, boven de lever een stijging 
waargenomen, boven de plaats van de verwijderde milt 
daarentegen een daling (zie fig. 8 ,  pag. 7 7  ) 

Het verloop van de radioactiviteit aan het lichaamsopper
vlak wordt niet alleen bepaald door het gedrag van de geïn
fundeerde , radioactief gemerkte trombocyten, doch ten de
le ook door het lot van de niet aan trombocyten gebonden 
radioactiviteit. 
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De tijdens de bereiding der trombocytensuspensie met ra
dioactief natriumchromaat , gemerkte erytrocyten verdwij 
nen volgens De Maat {99) , na te zijn geïnfundeerd , snel uit 
het bloed. De  halveringstijd van deze fractie zou slechts 
enkele minuten bedragen. Gegevens over het hierdeor te
weeggebrachte verloop van de radioactiviteit aan het lichaams
oppervlak zijn niet bekend. Indien er inderdaad sprake is 
van een snelle destructie van deze cellen dan leidt dat klaar
blijkelijk niet tot accumulatie van radioactiviteit in de lever, 
ook niet bij die personen bij wie tevoren de milt werd ver
wijderd . De mogelijkheid bestaat echter dat de destructie 
plaats vindt in de milt en daardoor bijdraagt aan de initiele 
stijging van radioactiviteit boven dit orgaan. 

Over het lot van de in het plasma aanwezige radioactiviteit 
is meer bekend. Volgens een aantal onderzoekers wordt de
ze fractie reeds in het eerste etmaal via de nieren groten
deels uitgescheiden (2 ,  8 5) . Volgens Jandl e . a. { 85) treedt 
er na injectie van aan plasma- eiwit gebonden radioactief 
chromaat, accumulatie van radioactiviteit in de lever op. 
De invloed van de plasma- fractie op het volgens de eigen 
methode geregistreerde radioactiviteitsverloop is onderzocht 
door bij één patiënte een hoeveelheid plaatjes - arm plasma te 
injiceren na incubatie met 50 µ Ci natriumchromaat. Het hierna 
boven milt, lever en hart geregistreerde radioactiviteitsver
loop is afgebeeld in fig. 12 .  Boven geen van de drie onder
zochte organen wordt gedurende de eerste 50 minuten na 
de injectie accumulatie van radioactiviteit waargenomen. 
Op grond van deze waarneming, en op grond van de in tabel 
III weergegeven "normale" levercurves is aangenomen dat 
gedurende de eerste 50 minuten na toediening van radio
actief gemerkte trombocyten geen rekening behoeft te wor
den gehouden met accumulatie van radioactiviteit in lever 
of milt veroorzaakt door het gedrag van de aanvankelijk 
in het plasma aanwezige radioactiviteit. Wel zal een relatief 
grote plasma- fractie een eventueel geringe door trombocy
ten teweeggebrachte accumulatie kunnen maskeren. 

Het bij de destructie van trombocyten in milt en lever 
opgehoopte chromaat draagt, na uit deze organen te zijn 
vrijgekomen, bij aan de niet aan trombocyten gebonden ra
dioactiviteit in het bloed en wordt vervolgens met de urine 
uitgescheiden. De aldus bewerkstelligde daling van de ra-
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Fig. 12  Hee verloop van de radioactiviteit boven milt, lever en hart, gedurende de 

eerste 50 minuten na toediening van 51cr-plasma. 

dioactiviteit boven milt en lever bedraagt :::! à 4% per dag 
{ 1 0) .  Bij de interpretatie van de vroege curves hoeft met 
dit proces in het geheel geen rekening te worden gehouden. 
De nauwkeurigheid van het gedurende een langere periode 
geregistreerde radioactiviteitsverloop is niet van dien aard 
dat daarbij correcties voor deze daling moeten worden aan
gebracht. 

Gegevens omtrent de plaats waar de trombocyten te gronde 
gaan kunnen alleen uit het verloop van de aan het lichaams
oppervlak geregistreerde radioactiviteit worden afgeleid in
dien gedurende de periode van observatie een aanzienlijk 
deel van de destructie tot stand komt. Bij de afzonderlijke 
metingen, die worden uitgevoerd tijdens de gehele door de 
bepaling van de levensduur der trombocyten in beslag geno
men periode, is per definitie aan deze voorwaarde voldaan. 
In de eerste 50 minuten na toediening van de trombocytensus
pensie is de mate van destructie echter variabel. Bij een 
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normale levensduur van de geïnfundeerde trombocyten mag 
op grond van de vrijwel lineair verlopende overlevingscurve 
worden aangenomen dat destructie in deze periode te ver
waarlozen is. Dit geldt althans voor destructie onder invloed 
van hetzelfde proces (veroudering) waardoor ook de levens 
duur van de niet gemerkte trombocyten van de patiënt be
paald wordt. Bij een verkorte levensduur van de geïnfundeerde 
trombocyten is het verloop van de overlevingscurve expo
nentieel. De in hoofdstuk IV besproken maximale opbrengst 
in vivo is onder deze omstandigheden dan ook lager dan bij 
een normale trombocyten-levensduur. Op grond van deze over
wegingen is aangenomen dat er althans bij een deel der ge
vallen binnen de eerste 50 minuten een aanzienlijke mate 
van destructie optreedt. Dat de destructie in deze periode 
zelfs geheel compleet kan zijn wordt geïllustreerd door het 
resultaat van onderzoek no. 27 (tabel II en VII) . 

Het hier beschreven onderzoek laat slechts conclusies toe 
omtrent eventueel in lever en milt optredende destructie van 
trombocyten. De mogelijkheid dat er destructie optreedt in 
andere dan de hier onderzochte organen kan niet worden uit
gesloten. Door een aantal onderzoekers is incidenteel en 
met negatief resultaat, gezocht naar accumulatie van radio
activiteit in de longen ( 1 0, 124) .  Van groter belang lijkt het 
ontbreken van gegevens omtrent het verloop van de radio
activiteit boven het beenmerg. Bij een patiënte bij wie de 
destructie van trombocyten door splenectomie niet tot staan 
werd gebracht, werd nadien door Bleifeld (26) accumulatie 
van radioactiviteit waargenomen boven lever en sacrum. 

Bij de beoordeling van het verloop van de vroege curves 
is alleen gelet op de onderlinge verhouding van het aantal 
counts op twee verschillende tijdstippen. Het ligt voor de 
hand om te veronderstellen dat vooral de digitale resultaten 
gepresenteerd door de 400-kanaals multiscaler, een nauw
keuriger beschrijving van het verloop mogelijk maken. De 
geregistreerde curve is echter de resultante van een aantal 
gelijktijdige optredende processen. De aard van deze pro
cessen, de snelheid waarmee zij zich voltrekken en de ma
te waarin zij bijdragen aan de aan het lichaamsoppervlak 
gemeten radioactiviteit zijn  niet of slechts bij benadering 
bekend . Mathematische analyse wordt hierdoor aanzienlijk 
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bemoeilijkt. Vandaar dat volstaan wordt met beoordeling van 
een stijgend of dalend verloop van de curve. De geregis
streerde curve biedt daarbij de mogelijkheid tot contrt>le 
op de vergelijkbaarheid van de verschillende meetpunten. 

3. Interpretatie van de geregistreerde curves . 

a. de z. g. vroege curve. 

Bij een normale levensduur der trombocyten treedt in de 
eerste 50 minuten na toediening van de suspensie vrijwel 
geen destructie op, bij een verkorte levensduur der trombo
cyten is dat meestal wel het geval. Ter beantwoording van 
de vraag of lever en milt bij de destructie een rol spelen 
is daarom het boven deze organen geregistreerde radioacti
viteitsverloop vergeleken met het in paragraaf lA beschre
ven ' ' normale" verloop. Een bezwaar van deze methode is 
dat onder normale omstandigheden weliswaar geen destruc
tie van trombocyten optreedt, doch dat de trombocyten even
min uit het bloed verdwijnen hetgeen in geval van destructie 
wel geschiedt. Een beter vergelijkingsobject, zoals de curves 
van een patiënt bij wie de trombocyten in andere organen 
dan lever en milt gedestrueerd worden of door bloeding ver
loren gaan, is echter niet beschikbaar. 

Milt: 

De bij alle onderzochte personen boven de milt waargenomen 
initiele accumulatie van radioactiviteit is tot 1966  altijd toe
geschreven aan destructie van bij de bereiding van het concen
traat beschadigde trombocyten. Zowel de initiele accumulatie 
boven de milt als de gelijktijdig optredende daling van de aan 
trombocyten gebonden radioactiviteit in het bloed kunnen wor
den verklaard met de door Aster aangetoonde sekwestratie 
("pooling" ) van trombocyten in de milt. Beschadiging en een 
dientengevolge optredende destructie van een klein deel van 
de geïnfundeerde trombocyten kan echter niet met zekerheid 
worden uitgesloten. Zoals al eerder is betoogd zou ook des
tructie van erytrocyten kunnen bijdragen aan de initiele accu
mulatie van radioactiviteit in de milt. Het is echter onwaar
schijnlijk dat de invloed van deze beide processen op het ver-
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loop van de radioactiviteit bij patiënten met resp. een normale 
en een verkorte trombocyten-levensduur zal verschillen. 

1 3  van de 2 3  miltcurves geregistreerd bij patiënten met 
een verkorte trombocyten-levensduur vertonen, na het ver
strijken van de eerste 15 minuten, een stijging ten opzichte 
van het "normale" verloop. Deze stijging, die voorzover 
het groep II betreft in slechts de helft der gevallen statis
tisch significant is ( a = 0 .  05) , is geïnterpreteerd als een 
uiting van destructie van trombocyten in de milt . Wanneer 
een dergelijke stijging ontbreekt mag het optreden van des 
tructie van trombocyten in de milt echter niet uitgesloten 
geacht worden. Bij een slechts matig verkorte levensduur 
der trombocyten is de mate van destructie in deze periode 
wellicht te gering. Bovendien is het boven de milt waarge
nomen verloop van de radioactiviteit de resultante van een 
aantal, soms elkaar tegengesteld beïnvloedende processen 
te weten: circulatie, sekwestratie, de te onderzoeken des
tructie ,  en eventueel destructie van door de bereiding van 
het concentraat beschadigde erytrocyten en trombocyten. 
Dientengevolge kan een geringe mate van destructie van trom
bocyten in de milt gemaskeerd worden door de ook onder 
normale omstandigheden optredende 1 1pooling1 1 van trombocy
ten in dit orgaan. 

Hier wreekt zich het ontbreken van de mogelijkheid tut 
vergelijking met het radioactiviteitsverloop bij destructie 
van trombocyten elders dan in lever en milt. 

Lever: 

Het verloop van de radioactiviteit boven de lever is minder 
gecompliceerd dan dat boven de milt. 

Van 3 3  levercurves,  geregistreerd bij patiënten met een 
verkorte trombocyten-levensduur, vertonen 16 een daling die 
vergelijkbaar is met de daling die wordt waargenomen bij per
sonen met een normale trombocyten-levensduur. Aangenomen 
is dat er in deze gevallen geen destructie van trombocyten 
in de lever plaats vindt, althans niet gedurende de eerste 
30 of 50 minuten na toediening van de trombocytensuspensie. 
In 13 gevallen wordt een stij ging gezien. Dit verschijnsel 
is , temeer daar het wordt waargenomen bij alle patiënten 
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met een verkorte trombocyten-levensduur bij wie tevoren de 
milt werd verwijderd, beschouwd als een uiting van destructie 
van trombocyten in de lever. 

In 4 gevallen van groep II treedt weliswaar geen stijging 
op, L 45 /  5 bedraagt echter méér dan de bovengrens van het 
predictie- interval. Indien er al sprake is van een daling van 
de levercurve dan is deze minder uitgesproken dan de tege
lijkertijd boven het hart waargenomen daling. Het quotient 
L 45/ 5 / H 45/ 5, dat bij de " normale" curves varieert 
van 0 ,  8 il.  tot 1 ,  03 bedraagt in deze 4 gevallen 1 ,  1 0  tot 
1 ,  38 .  In éen geval (ondz.  no. 28) is de betekenis van de 
slechts geringe daling moeilijk te evalueren, temeer daar 
herhaling van het onderzoek bij overigens gelijkblijvende 
omstandigheden (ondz.  no. 28a) een normaal dalende lever
curve laat zien. In de drie andere gevallen betreft het on
derzoekingen bij patiënten bij wie eerder destructie van trom
bocyten in de lever was aangetoond. Eenmaal (ondz. no. 
29b) werd het onderzoek uitgevoerd bij een patiënte die op 
dat moment nagenoeg in spontane remissie was geraakt. Uit 
de levensduur en de opbrengst der trombocyten kan worden 
afgeleid dat gedurende de eerste 50 minuten hoogstens een 
geringe destructie van trombocyten heeft plaatsgevonden. 
Het constante niveau boven de lever is daarom opgevat als 
een teken van geringe destructie van trombocyten in de le
ver, hetgeen door het verloop van de late curve wordt be
vestigd. In de twee overige gevallen (ondz. no' s 29a en 3 1 a) 
betreft het een herhaling van het onderzoek tijdens behandeling 
met prednison. Hoewel levensduur en opbrengst van de trom
bocyten door de behandeling slechts in geringe mate worden 
beïnvloed , wordt boven de lever geen accumulatie van radio
activiteit meer waargenomen. Opmerkelijk is dat de stijging 
van de miltcurve in beide gevallen toeneemt (fig. 13 ) . 
De slechts geringe daling van de levercurve, die vooral bij 
onderzoek 3 1  a duidelijk achterblijft bij de daling van de hart
curve,  duidt wellicht op een niet volledige verhindering van 
destructie van trombocyten in de lever. De laatste waarne
mingen suggereren bovendien dat de remmende invloed van 
prednison op de destructie van trombocyten, bij deze pa
tiënten in de lever meer dan in de milt tot uiting komt. 
Dat dit niet altijd het geval is blijkt uit de onderzoekingen 
35 en 35a. 
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m 45/25 
l 45/ 5 

prednison - dosis 

1 20 

1 1 0 

100 

90 

0 

pat. no. 29 
pat. no. 3 1  

• mi l t  (m  45/25) 
x lever (l  45/S) 

20 mg/dg. 

Fig. 13 De invloed van prednison -therapie op het verloop van de boven m ilt en lever gere 

gistreerde curves, bij twee patiënten. 

b. De z . g .  late curve. 

De bij opeenvolgende metingen verkregen resultaten ver
tonen gr.ote onderlinge verschillen. De hieraan ten grond
slag liggende systematische fout, die door het gebruik van een 
nauwe collimator wordt vergroot, heeft tot gevolg dat niet 
in alle gevallen een oordeel over het verloop van de radio
activiteit kan worden uitgesproken. Bovendien kunnen geringe 
veranderingen in de aan het lichaamsoppervlak waargenomen 
radioactiviteit niet op hun betekenis worden beoordeeld. 
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Het bij personen met een normale trombocyten-levens
duur boven milt, lever en hart waargenomen verloop is sa
mengevat in tabel VI (pag. 74) . Uitgaande van de veronder
stelling dat de hartcurve representatief is voor het verloop 
van de radioactiviteit boven organen waarin geen destructie 
van trombocyten optreedt, wordt een relatieve stijging t. o. v .  
het hart gezien als een uiting van destructie van trombo
cyten in het betreffende orgaan. Aangezien de hoge miltacti
viteit aanvankelijk grotendeels bepaald wordt door trombo
cyten in het 1 1miltreservoir1 1 geldt voor de milt in veel ster
kere mate dan voor de lever dat niet alleen een stijging van 
de radioactiviteit maar ook een gelijkblijvend niveau wijst  op 
destructie van trombocyten in deze  organen. Uit tabel VI 
blijkt dat volgens deze opvatting destructie van trombocyten 
in 1 0  van de 1 2  gevallen in de milt en in 1 0  van de 1 4  ge
vallen in de lever moet worden aangenomen. In twee ge
vallen (ondz . no' s 4 en 6) worden geen aanwijzingen omtrent 
in lever of milt optredende destructie gevonden. 

Het verloop van de radioactiviteit boven milt en lever bij 
patiënten lijdende aan de ziekte van Werlhof is samengevat 
in tabel XI (pag.84) .  Destructie van trombocyten lijkt in 1 6  
van de 22  gevallen in de milt en in 1 3  van de 2 6  gevallen 
in de lever plaats te vinden. In 5 gevallen treedt boven de 
milt een daling op, opmerkelijk is dat dit in 4 gevallen (ondz . 
no' s 1 7 , 2 5 ,  2 9b en 34) gepaard gaat met destructie van 
trombocyten in de lever. Eenmaal (ondz. no. 2 1 a) wordt 
zowel boven de milt als boven de lever een daling waar
genomen. Aangezien, met uitzondering van omdz.  no. 1 7 ,  
d e  laatstgemeten miltactiviteit vrijwel altijd tenminste 2 x 

de eerstgemeten hartactiviteit bedraagt , kan in deze geval
len ondanks het dalende verloop van de radioactiviteit een 
geringe destructie van trombocyten in de milt niet worden 
uitgesloten. Ook op theoretische gronden, die in het vol
gende hoofdstuk zullen worden besproken, valt het te be
twijfelen of destructie van trombocyten in de milt ooit ge
heel ontbreekt. 

Bij de interpretatie van het verloop van de late curve 
heeft, anders dan bij de vroege curve, vergelijking met het 
"normale1 1  verloop geen z in. Ten eerste is het 1 1 normale1 1 
verloop niet constant, ten tweede is de mate van destructie 
van trombocyten gedurende de periode van observatie bij 
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resp. een normale en een verkorte trombocyten-levensduur 
vrijwel even groot. Bij een slechts matig verkorte trombo
cyten-levensduur dient rekening te worden gehouden met de 
mogelijkheid dat de destructie niet uitsluitend tot stand komt 
onder invloed van het te onderzoeken ziekteproces. Een ge
ringe accumulatie van radioactiviteit kan dan ook een uiting 
zijn van destructie ten gevolge van veroudering der trom
bocyten. Vooral boven de lever,  waar bij een normale trom
bocyten-levensduur in een groot aantal gevallen een stijging 
van de radioactiviteit wordt waargenomen, is de betekenis 
van een geringe (relatieve) stij ging van de late curve moei
lijk te evalueren. 

c. Vergelijking van het verloop van vroege en late curve 
bij patiënten met een verkorte trombocyten-levensduur. 

Van 18 onderzoekingen is zowel een vroege als een late 
miltcurve beschikbaar. In tabel XII is het verloop van beide 
curves vergeleken. 

Indien het verloop van de vroege curve wijst op destructie 
van trombocyten in de milt dan wordt dit in alle gevallen 
door de late curve bevestigd. Indien destructie van trom
bocyten in de milt niet uit de vroege curve kan worden af
geleid , dan kan dat in een aantal gevallen op grond van de 
late curve wel . 

Van 2 1  gevallen waarin zowel een vroege als een late le
vercurve beschikbaar is , is het verloop van deze curves ver
geleken in tabel XIII. 

Een stijging van de vroege curve wordt niet éénmaal ge
volgd door een daling van de late curve.  Een daling van de 
vroege curve wordt niet éénmaal gevolgd door een stijging 
van de late curve. Een constant niveau van de late lever
curve wordt echter gezien zowel bij een stijgende als bij 
een dalende vroege levercurve. Aangezien ook een geringe 
mate van destructie van trombocyten in de lever in de vroege 
curve tot uitdrukking komt (ondz.  no' s 2 9b, 34) en zoals 
eerder is betoogd de betekenis van een geringe (relatieve) 
stijging van de late levercurve moeilijk te beoordelen is , 
wordt op grond van deze gegevens aangenomen dat voor her
kenning van destructie van trombocyten in de lever onder 
invloed van het te onderzoeken ziekteproces ,  de vroege curve 
een beter oordeel toelaat dan de late curve. 
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TABEL xn 
Vergelijking van het verloop van vroege en late MlLTcurve, Verkorte trombocyten

levensduur, 18 onderzoekingen, 

vroege 
curve 

+ 

0 . 

++/+ 

4 

5 

late curve 
0 

4 
2 

-/--

3 

Bij de vroege c urves is onderscheid gemaakt tussen een stijging (+) en een constant 
niveau (0) , waarbij de onder normale omstandigheden gevonden grootste stijging als 
grens is aangenomen. 
Bij de late curves is onderscheid gemaakt tussen een stijging ( ++ of +) een constant 
nlveau (0) of een daling (- of --) , volgens de in hoofdstuk IIl genoemde criteria. 

TABEL XIII 
Vergelijking van het verloop van vroege en late LEVERcurve. Verkorte trombocyten

levensduur, 21 onderzoekingen. 

vroege 
c urve 

+ 

++/+ 

7 

late curve 
0 

2 

3 

-/-

9 
Bij de vroege curves is onderscheid gemaakt tussen een stijging (+) en een d aling (-) . 
Bij de late curves is onderscheid gemaakt tussen een stijging (++ of +) een constant 
niveau ( 0) of een daling (- of --) , volgens de in hoofdstuk IlI genoemde criteria. 

4. Conclusie: 

Destructie van trombocyten bij patiënten lijdende aan de 
ziekte van Werlhof kan zeer snel verlopen. Het onderzoek 
naar de plaats waar de destructie tot stand komt dient daarom 
direct in aansluiting aan de toediening der trombocytensus
pensie te beginnen. 

Door toepassing van continue registratie van de radioacti
viteit boven lever en milt gedurende de eerste 50 minuten 
na toediening der trombocytensuspensie is een nauwkeurige 
beoordeling van het verloop van de radioactiviteit mogelijk. 
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Met deze methode kan destructie van trombocyten in de milt 
niet in alle gevallen worden aangetoond ; het kan worden ge
maskeerd door de ook onder normale ómstandigheden op
tredende sekwestratie van trombocyten in dit orgaan. In 
vrijwel alle gevallen is een uitspraak mogelijk over het al 
dan niet optreden van destructie in de lever, ook indien 
de destructie gering is en slechts langzaam verloopt. 

Bij onderzoek van patiënten lijdende aan de ziekte van 
Werlhof, bij wie de milt niet was verwijderd , werd in on
geveer de helft der gevallen destructie van trombocyten in 
de milt aangetoond. Destructie van trombocyten in de le
ver werd aangetoond bij 6 van deze 20 patiënten, even
als bij alle patiënten bij wie tevoren de milt was verwij 
derd. 

Beoordeling van het verloop van de z . g. late curve wordt 
bemoeilijkt door de grote verschillen in de resultaten van 
opeenvolgende metingen. Bij de interpretatie van het verloop 
van de radioactiviteit moet rekening worden gehouden met 
de mogelijkheid dat de destructie van trombocyten in deze 
periode niet uitsluitend bepaald wordt door het aan de trom
bocytopenie van de patiënt ten grondslag liggende mechanisme. 
Indien destructie van trombocyten in de milt niet blijkt uit 
het verloop van de vroege curve, kan dit in een aantal ge
vallen door voortzetting van het onderzoek wél worden aan
getoond. 

De vraag of de destructie van trombocyten uitsluitend in 
de milt of zowel in de milt als in de lever plaats vindt kan 
in vrijwel alle gevallen worden beantwoord op grond van het 
verloop van de radioactiviteit aan het lichaamsoppervlak ge
durende de eerste 50 minuten na toediening der trombocy
tensuspensie. 
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H O O F D S T U K  V I  

VOORSPELLING VAN DE INVLOED VAN SPLENECTOMIE 
OP HET ZIEKTEVERLOOP BIJ PATIENTEN LIJDENDE AAN 

DE ZIEKTE VAN WERLHOF 

Het gunstige effect van splenectomie op het aantal trom
bocyten bij patienten met de chronische vorm van de ziekte 
van Werlhof wordt toegeschreven aan de verwijdering van 
een groot deel van het reticulo-endotheliale systeem, waar
door de versterkte destructie van trombocyten tot staan 
gebracht wordt. Het optreden van een remissie is al spoedig 
te herkennen aan een snelle stijging van het aantal trombo
cyten. In de tweede week na operatie wordt vaak een aantal 
overeenkom end met 3 à 4 maal de normale waarde gevonden. 
Bij ongeveer éénderde der geopereerde patiënten leidt de 
operatie echter niet tot het gewenste resultaat. Het aantal 
trombocyten stijgt in deze gevallen slechts matig of in het 
geheel niet; de levensduur der trombocyten blijft verkort. 
Klaarblijkelijk vindt er destructie van trombocyten plaats 
in het buiten de milt gelegen deel van het reticulo-endothe
liale systeem . 

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat bij patiënten bij 
wie ondanks tevoren uitgevoerde splenectomie een verkorte 
levensduur der trombocyten gevonden wordt, steeds accu
mulatie van radioactiviteit in de lever optreedt. Dit op de
structie van trombocyten in de lever wijzende verschijnsel 
wordt eveneens gezien bij ongeveer éénderde van de patiën
ten bij wie de milt, ten tijde van het onderzoek, niet was 
verwijderd. Deze waarnemingen hebben geleid tot de ver
onderstelling dat het resultaat van operatie kan worden af
geleid uit pre-operatief verricht onderzoek en wel in die 
zin dat een complete remissie na splenectomie niet te ver
wachten is bij die patiënten bij wie tevoren destructie van 
trombocyten in de lever wordt aangetoond. 

In de periode van september 1 967 tot januari 1 9 70  werden 
1 1  van de bij dit onderzoek betrokken patiënten, allen lijdende 
aan de ziekte van Werlhof, op ons voorstel behandeld met 
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splenectomie. De betreffende patiënten ZlJn in de tabellen 
I t/m XIV aangeduid met de nummers : 1 5, 1 8, 19 ,  20, 2 1 ,  
2 2 ,  24, 26, 2 8 ,  32  en 3 5 .  

De operaties werden uitgevoerd in  de  Heelkundige Kliniek 
(Prof. Dr P . J. Kuijjer) van het Academisch Ziekenhuis te 
Groningen. 

Bij de operatie werd aan de patiënten geen trombocyten
concentraat toegediend, wel werd indien bloedtransfusie 
noodzakelijk geacht werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van vers bloed. Niet éénmaal leidde de bloedingsneiging van 
de patiënten tijdens of na de operatie tot complicaties .  

Aan patiënten die behandeld werden met prednison of  bij 
wie dit medicament recent was toegepast, werd in verband 
met de mogelijkheid van relatieve bijnierinsufficientie, ge
durende de operatie en de eerste dagen daarna een hoge 
dosis corticosteroïden toegediend. Bij één patiënte (no. 20) 
bij wie de onderhoudsdosis prednison van 10 mg per dag 
slechts was verhoogd tot 25 mg per dag, trad postoperatief 
een tensiedaling op. Na wijziging van het therapeutisch re
giem in 300 mg hydrocortison per etmaal was het verdere 
verloop ongestoord. 

Bij een andere patiënte (no. 19 )  trad op de l Oe dag na 
operatie temperatuursverhoging op, hetgeen later bleek te 
berusten op een cytomegalovirusinfectie ( 92 ) .  

Andere complicaties werden niet waargenomen. 

Het gewicht van de operatief verwijderde milten varieerde 
van 100 tot 244 g (gem . 1 48 g) . Microscopisch onderzoek 
(Pathologisch Anatomisch Laboratorium, Prof. Dr A. Arends 
en Prof. Dr H. N. Hadders) leverde in geen enkel geval 
pathognomonische afwijkingen op. 

1 .  De resultaten van splenectomie . 

In tabel XN is van elke patiënt de duur van de ziekte
verschijnselen voor operatie, het pre-operatief boven de 
lever waargenomen verloop van de radioactiviteit, het maxi
male postoperatief getelde aantal trombocyten en het uit
eindelijke resultaat van de ingreep vermeld. 
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TABEL X IV  

Het resultaat van splenectanie bij 11 ,  wegens de ziekte van Werlhof geopereerde 
patiënten. 

Patient Duur van de Verloop van de Maxim ale aantal Resultaat••) 

no. ziekteversch . vroege levercurve trombocyten , na 
v66r operatie

•) operatie 

lS. 7 mnd 900 . 000 + 

18 3 mnd 798 . 000 
19 2! jr 485. 000 + 

20 4 mnd 1. 180. 000 + 

21 > 1 jr - . - 585. 000 + 

22 3 jr 730. 000 + 

24 > 1 jr - . - 360 . 000 + 

26 7 mnd 700 . 000 + 

28 > 1 jr  ? - 664. 000 + . .  
32 1 jr 560. 000 + 

35 > 12 jr +,+ 120. 000 

•) Een stijging is aangeduid met +, een daling m et -. 

•) Een complete remissie is aangeduid met + ,  het niet tot stand kom en van een 

complete rem issie m et -.  

In 9 van de 1 1  gevallen leidde de operatie tot een complete 
remissie. Bij deze patiënten werden gedurende een periode 
varierend van 8 maanden tot 3 jaar na de operatie, bij her
haalde contröles, uitsluitend normale aantallen trombocyten 
vastgesteld. Pre-operatief was bij hen, na toediening van 
51Cr-trombocyten, een normaal verloop van de radioactivi
teit boven de lever waargenomen. In de eerste 2 weken na 
de operatie trad bij deze 9 patiënten een stijging van het 
aantal trombocyten op tot waarden varierend van 3 60. 000 
tot 1. 180. 000 per mm 3• 

De enige patiënt (no. 3 5) in deze serie bij wie pre-opera
tief destructie van trombocyten in de lever werd vastgesteld, 
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vertoonde postoperatief een stijging van het aantal trombo
cyten tot slechts 1 20, 000 per mm3 • Na 3 weken was dit 
aantal, ondanks voortgezette behandeling niet corticosteroïden, 
gedaald tot ca. 30 .  000 per mm 3 • 

Een patiënt (no. 1 8) bij wie het verloop van de radioactivi
teit boven de lever een remissie na splenectomie deed ver
wachten, vertoonde weliswaar een stijging van het aantal 
trombocyten tot 7 98 .  000 per mm3 op de l O e dag na operatie, 
enkele weken later bleek hij echter niet in remissie te zijn 
geraakt. 

De gegevens van deze patiënt, die in strijd lijken met de 
in de aanvang van dit hoofdstuk geopperde veronderstelling 
betreffende de mogelijkheid tot voorspelling van het resultaat 
van splenectomie, worden daarom nader geanalyseerd ( fig. 14) .  

1D JD JD  G JD m 1D 2D Xl  1D :ID JD  1D 2D JD ll Jll XI Sl lll Jll 
][ lil lZJ[ llJI[ Il: ][ :II 

Fig. 14 De invloed van prednison-therapie en van splenectomie op het aantal trombo

cyten van patiënt no. 18, gedurende een periode van 7 maanden. 

Ten tijde van het eerste onderzoek met 51Cr-trombocyten 
werd deze 1 4-jarige jongen behandeld met 1 5  mg prednison 
per dag, hetgeen evenwel geen invloed had op het aantal 
trombocyten van ten hoogste 1 0 .  000 per mm 3 • Daar ver
laging van de prednison-dosis een duidelijke toename van 
de bloedingsneiging teweegbracht werd de toediening van dit 
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medicament gehandhaafd. Aangenomen werd dat daar het 
aantal trombocyten niet beïnvloed werd, de levensduurbe
paling en de daarbij uitgevoerde meting van de radioactiviteit 
aan het lichaamsoppervlak evenmin zouden worden beïnvloed. 
De levensduur der trombocyten bleek sterk verkort, de boven 
de lever geregistreerde radioactiviteit verliep parallel met 
de radioactiviteit boven het hart ( fig. 1 5 ) .  In afwachting van 

No:  71 090 

H e a r t  10 K 

0 5 10 1 5  

/ 

Spleen 10 K 

:� . . 
,-: . . . 

: L i ver 10 K 
•} 

20 25 30 35 m i n . 
Fig. 15 Het verloop van de radioactiviteit boven lever, hart (en milt) , bij een verkorte 

trombocyten-levensduur (ondz. no. 18) 

de operatie werd een hoge dosis prednison ( 100 mg per dag) 
gegeven, hetgeen evenmin als een lage dosis invloed had 
op het aantal trombocyten. Postoperatief werd, tijdens be
handeling met hoge doses corticosteroïden, een snelle stijging 
van het aantal trombocyten waargenomen. Na staken van de 
medicamenteuze therapie werd slechts éénmaal een normaal 
aantal trombocyten geteld. Herhaling van het onderzoek met 
51Cr-trombocyten, tijdens het hierna manifest geworden 
recidief, leverde wederom een sterk verkorte trombocyten
levensduur op, ditmaal werd accumulatie van radioactiviteit 
boven de lever waargenomen (ondz. no. 18a) .  In tegenstel
ling tot de reactie voorafgaand aan splenectomie bleek het 
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aantal trombocyten onder invloed van 60 mg prednison per 
dag snel te stijgen, tot meer dan 300. 000 per mm3 na 4 
dagen. Nadien kon met een hoeveelheid prednison van 1 5  mg 
per dag of minder een laag-normaal aantal trombocyten 
worden gehandhaafd. Ongeveer 8 maanden na de operatie 
trad een remissie op en kon de behandeling geheel worden 
gestaakt. 

De normale pre-operatieve levercurve, de direct post
operatieve stijging van het aantal trombocyten, het optreden 
van het recidief en de verschillende reactie van het aantal 
trombocyten op toediening van prednison vóór en na de 
operatie zijn alle in overeenstemming met de veronderstel
ling dat prednison bij deze patiënt de destructie van trom
bocyten in de lever wel, doch in de milt niet verhinderde. 

2.  Discussie 

A. De eigen resultaten. 

Omtrent de factoren die van invloed ZlJn op de lokalisatie 
van immunologisch bepaalde destructie van trombocyten is 
slechts weinig bekend. 

Bij hemolyse onder invloed van antistoffen is de plaats 
waar de erytrocyten te gronde gaan zowel afhankelijk van 
de aard als van de hoeveelheid van het betreffende anti
lichaam. Complete antilichamen leiden tot destructie in de 
lever, incomplete antilichamen leiden tot destructie in de 
milt. Indien de hoeveelheid van de toegediende incomplete 
antilichamen enkele malen wordt vergroot kan de destructie 
echter tevens in de lever plaats vinden (86 ) .  

De vraag of bij destructie van trombocyten de aard van het 
antilichaam ook van invloed is op de plaats waar de destruc
tie tot stand komt is niet beantwoord. Het tegen de trombo
cyten gerichte antilichaam is immers slechts op indirecte 
gronden aangetoond. Dat kwantitatieve factoren bij de de
structie van trombocyten wel een rol spelen is gebleken uit 
de onderzoekingen van Aster en Jandl ( 10) en van Shulman 
e. a. ( 1 47 ,  1 48) . Beide auteurs concluderen dat geringe sensi
bilisatie leidt tot destructie van trombocyten in de milt; bij 
verhoging van de antilichaamtiter treedt destructie in de 
lever op. 
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De op deze WlJ ze bewerkstelligde destructie van trombo
cyten in de lever verloopt snel, hetgeen een gevolg is van 
de grote bloedtoevoer naar dit orgaan. De lever ontvangt 
ongeveer 25% van het hartminuutvolume hetgeen een halve
ringstijd van de aan trombocyten gebonden radioactiviteit 
in het bloed, van slechts enkele minuten mogelijk maakt. 
Door de snelle destructie van trombocyten in de lever wordt 
destructie in de milt beperkt ( 1 48) .  Bij minder sterke sensi
bilisatie is het mogelijk dat de destructie uitsluitend in de 
milt plaats vindt. Aangezien de bloedtoevoer naar de milt 
ongeveer 5% van het hartminuutvolume bedraagt zal de 
halveringstijd van de aan trombocyten gebonden radioactivi
teit in het bloed tenminste ongeveer 20 minuten bedragen 
( 80) .  Het ontbreken van gelijktijdig optredende destructie van 
trombocyten in de lever maakt echter ook een langere hal
veringstijd mogelijk. Ten aanzien van de destructie van 
slechts in geringe mate gesensibiliseerde trombocyten lijkt 
de milt ten opzichte van de lever in een bevoorrechte posi
tie te verkeren. De verklaring hiervoor moet wellicht ge
zocht worden in de vertraging die de trombocyten bij hun 
circulatie door de milt ondervinden, waardoor in dit orgaan 
een langduriger contact met de RES- cellen mogelijk is dan 
in de lever ( 1 47 ) .  

Op grond van deze overwegingen en  gesteund door de  re
sultaten van onderzoek bij 15 patiënten concluderen Aster 
en Keene ( 14) dat de plaats van destructie van trombocyten 
en het van splenectomie te verwachten resultaat kunnen wor
den afgeleid uit de levensduur der trombocyten. Radioactivi
teitsmeting aan het lichaamsoppervlak zou voor dit doel 
overbodig zijn. 

De resultaten van de onderzoekingen 25 ,  29b en 34  zijn 
niet met deze opvatting in overeenstemming. Bij deze pa
tiënten treedt destructie van trombocyten in de lever op ter
wijl de levensduur der trombocyten slechts matig verkort is. 
Het optreden van slechts langzaam verlopende destructie in 
de lever ondanks aanwezigheid van de milt suggereert dat 
ook andere factoren dan de hoeveelheid antilichaam en de 
circulatie verhoudingen van lever en milt, van invloed zijn 
op de plaats waar de destructie van de trombocyten tot stand 
komt. 
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De gegevens van patiënt no 1 8  ZlJn alleen in overeenstem
ming met de geformuleerde predictietest indien wordt aan
genomen dat toediening van prednison de destructie van 
trombocyten in de lever wel, doch in de milt niet heeft 
beïnvloed. Een dergelijk effect van corticosteroïden werd 
reeds eerder verondersteld door Aster en Keene ( 14) en 
door Bleifeld ( 27 ) .  Ook in het eigen materiaal zijn daarvoor 
argumenten te vinden (ondz. no1 s 29 - 29a en 3 1  - 3 1a) . 
Deze veronderstelling lijkt in strijd met de opvatting van 
Shulman ( 1 47) dat corticosteroïden vooral de destructie van 
trombocyten in de milt remmen en als het ware het effect 
van splenectomie nabootsen. Beide opvattingen zijn echter 
te verklaren door aan te nemen dat onder invloed van cor
ticosteroïden de onderlinge affiniteit van gesensibiliseerde 
trombocyt en RES-cel afneemt. Een gunstige invloed op het 
aantal trombocyten is vooral te verwachten bij een slechts 
geringe sensibilisatie van de trombocyten, m. a. w. bij die 
patiënten waarbij de destructie in de milt plaats vindt. Bij 
sterke sensibilisatie kan de invloed te gering zijn om de
structie in de milt te verhinderen. Het opheffen van destruc
tie in de lever komt dan niet tot uiting in een stijging van 
het aantal trombocyten, tenzij de milt ontbreekt. 

Voorspelling van het effect van splenectomie op grond van 
pre-operatief verricht onderzoek lijkt alleen te verwezen
lijken indien het vermogen van het buiten de milt gelegen 
deel van het RES om gesensibiliseerde trombocyten uit het 
bloed te verwijderen, door splenectomie niet wordt beïnvloed. 
De juistheid van dit uitgangspunt is echter geenszins bewezen. 
Het is bijvoorbeeld denkbaar dat de mate van sensibilisatie 
van de trombocyt behalve van de antilichaamtiter ook afhan
kelijk is van de duur der incubatie. In dat geval zou na 
splenectomie de sensibilisatie dusdanig kunnen toenemen dat 
de destructie wordt overgenomen door de lever. 

Met de milt wordt een belangrijke produktieplaats van 
antistoffen verwijderd (87 ) . Na splenectomie zou de anti
lichaamtiter kunnen afnemen met het gevolg dat de aanvanke
lijk ook in de lever plaatsvindende destructie tot staan ge
bracht wordt. Het is  niet uit te sluiten dat een dergelijk 
mechanisme verantwoordelijk is voor de soms pas late re
actie op splenectomie. 
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Bij sommige patiënten treedt, na een aanvankelijke re
mis sie, enige maanden na splenectomie een recidief op. 
Een dergelijk recidief kan het gevolg zijn van hernieuwd 
contact met een eventueel exogeen agens, zoals door ons 
enkele m alen werd waargenomen bij patiënten met trombo
cytopenie ten gevolge van acetosal- gebruik { 3 2 ) .  Een andere 
m ogelijkheid is dat opnieuw functionerend miltweefsel tot 
ontwikkeling is gekomen in de vorm van een bijmilt. Het 
is niet te verwachten dat een recidief door een van de ze 
beide mechanismen is te voorspellen op grond van pre
operatief uitgevoerd onderzoek. 

De voorspelling van het resultaat van splenectomie is ge
baseerd op het verloop van de radioactiviteit boven de lever. 
Destructie van trombocyten in de milt is met de hier ge
bruikte methode bij een deel der onderzochte patiënten niet 
met zekerheid aan te tonen, doch evenmin uit te sluiten. 
In die gevallen waarin destructie van trombocyten in de milt 
wordt aangetoond kan de vraag of de destructie uitsluitend 
in de milt plaatsvindt niet worden beantwoord. Om deze 
reden is alleen een uitspraak mogelijk over het niet tot stand 
kom en van een complete remis sie na splenectom ie. Op grond 
van een normale levercurve kan niet m et zekerheid een re
missie na splenectomie worden voorspeld zolang niet is aan
getoond dat elders ,  b. v. in het beenmerg, geen destructie 
van trombocyten plaats vindt. 

Dat het aantonen van destructie van trombocyten in de 
milt geen garantie biedt omtrent een gunstige invloed van 
splenectomie blijkt uit de gegevens van patiënte no . 3 5 .  Het 
verloop van de m iltcurves van onderzoek no. 35 en van het 
tijdens behandeling m et corticosteroïden uitgevoerde onder
zoek no. 3 5a, wijst op destructie van trombocyten in de 
m ilt. Het niet tot stand kom en van een rem issie na splenec
tomie is in overeenstemm ing met de in beide onderzoekingen 
eveneens aangetoonde destructie van trombocyten in de lever. 
Bij scintigrafisch onderzoek, uitgevoerd één etmaal na de 
toediening der trombocytensuspensie (ondz. no . 3 5a) werd 
een fraaie afbeelding van de m ilt verkregen ( fig. 1 6) .  In dezelf
de zitting lukte het echter niet de lever zichtbaar te maken. 
Door het vers chil in omvang van beide organen leidt destruc
tie in de m ilt wel doch in de leyer niet tot een voor s cinti
grafische afbeelding voldoende concentratie van radioactivi-
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Fig. 16 Miltscintigram, vervaardigd 24 uur na toediening van 5 1cr -trombocyten, 

ondz. no. 35a. 

(Polaroid opnam e, gamma -cam era , opnametiJd: 5 m inuten) . 

teit. Het is dan ook niet te verwachten dat s cintigrafie zal 
bijdragen tot een betrouwbare predictie van het resultaat van 
splenectomie. 

B.  De resultaten van andere methoden. 

Sinds de invoering van de bepaling van de levens duur van 
51Cr- trombocyten in de klinische diagnostiek, is door een 
aantal onderzoekers gezocht naar een methode ter voorspel
ling van de invloed van splenectomie op het aantal trombo
cyten bij patiënten lijdende aan de ziekte van Werlhof. Al
leen door Najean c . s .  ( 1 2 4) .  die een zeer groot aantal pa
tiënten onderzochten, is een correlatie gevonden tus sen de 
bevindingen bij orgaanmeting en het resultaat van splenec
tomie. C riteria aan de hand waarvan het resultaat van opera
tieve behandeling zou kunnen worden voorspeld worden echter 
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niet nauwkeurig gedefiniëerd. Het merendeel der onder
zoekers concludeert dat een betrouwbare voorspelling niet 
mogelijk is . In recente publikaties wordt deze mening on
derschreven door Wintrobe ( 1 68 ) ,  Dacie en Lewis ( 4 7) en 
P rankerd ( 1 3 2) . 

De positieve verwachtingen die tot deze onderzoekingen 
hebben geleid zijn gebaseerd op de resultaten van onde r
zoekingen met 51 Cr-erytrocyten bij patiënten met hemoly
tische anemie. De toegepaste methoden zijn dan ook, vrij
wel ongewij zigd, overgenomen van het onde rzoek met radio
actief gemerkte erytrocyten. Tu ssen erytrocyten en trombo
cyten bestaan echter grote vers chillen ten aanzien van de 
levensduur, de merking m et radioactief chromaat en het 
gedrag van de cellen in he t lichaam . 

De bes chadiging van de trombocyten die optreedt bij be
reiding van een suspensie uit in E DT A opgevangen bloe d, 
leidt tot een snelle en omvangrijke, deels reversibele, 
sekwestratie van trombocyten in de lever. Het door de 
re sterende trombocyten teweeggebrachte radioactiviteitsver
loop aan het lichaam soppervlak is dientengevolge moeilijk 
te interpreteren. 

Bij onderzoek met erytrocyten wordt de eerste meting 
boven leve r en milt doorgaans na ca. 30 minuten verricht. 
De levensduur van de trombocyten kan dusdanig verkort zijn 
dat het na dit tijdstip waargenomen verloop van de radio
activiteit niet bepaald wordt door het gedrag van de trombo
cyten. 

Door het geringe rendement van de merking is de hoe
veelheid niet- cellulair gebonden chromaat bij onderzoekingen 
met trombocyten groter dan bij onderzoekingen met erytro
cyten. De uitscheiding van de ze fractie vindt plaats in de 
periode waarin, bij een verkorte trombocyten-levens duur, 
een aanzienlijk deel van de destructie van trombocyten tot 
stand komt. 

De invloed van het niet- cellulair gebonden chrom aat op het 
verloop van de radioactiviteit aan het lichaam soppe rvlak is 
daarom groter bij 51Cr-trombocyten onderzoek; dit geldt 
vooral voor waarnemingen boven het hart. M / H en L / H ratio 
kunnen dientengevolge een aspecifieke, d. w. z .  niet door 
het gedrag van de trombocyten bepaalde, stijging vertonen. 
Het gebruik van ratio ' s berust op de veronderstelling dat 
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bij ontbreken van destructie de radioactiviteit boven het be
treffende orgaan even snel zal afnemen als de radioactiviteit 
boven het hart. Daar de radioactiviteit boven de milt in 
sterke mate bepaald wordt door de trombocyten in het milt
reservoir lijkt deze veronderstelling, althans voor de milt, 
onjuist. Het is bij voortzetting van het onderzoek gedurende 
de gehele 51Cr- trombocyten-levensduur, bovendien niet zeker 
dat de opgetreden destructie uitsluitend bepaald wordt door 
het ziekteproces van de patient. 

Najean c. s .  geven de sondank s de voorkeur aan beoordeling 
van het in ratio ' s uitgedrukte verloop van de radioactiviteit 
tijdens de gehele trombocyten-levensduur bepaling, boven 
beoordeling van het verloop van de radioactiviteit geduren
de het eerste uur na toediening der trombocytensuspensie. 
De verklaring hiervoor moet wellicht ge zocht worden in het 
gebruik van een wijdere collimator. De geringe orgaanspe
cificiteit , tot uitdrukking komend in een M / H ratio van ca. 
1 ,  leidt enerzijds tot een betere reproduceerbaarheid van 
de bij opeenvolgende metingen verkregen resultaten, doch 
maskeert anderzijds het verschil in het verloop van de ra
dioactiviteit boven lever en milt in aansluiting aan de toe
diening der trombocytensuspensie. De "normale" initiele 
accumulatie van de radioactiviteit boven de milt, en de des
tructie van EDT A-plaatjes in de lever worden dan ook nau
wl'lijks waargenomen. 

Voor de methode van de excess counts gelden dezelfde 
be zwaren als voor het gebruik van ratio' s. Berekening van 
de excess counts houdt bovendien in dat alle informatie over 
het verloop van de radioactiviteit voorafgaand aan de eerste 
m eting, geheel verloren gaat. Bleifeld, die in een latere 
publikatie (27 )  dit bezwaar onderkent, s telt dat m en daarom 
op een vroeger tijdstip de uitgangswaarde boven de milt 
moet bepalen. Het verloop van de miltcurve is echter van dien 
aard dat gedurende de ee rste 1 5  minuten een klein verschil 
in tijd zal leiden tot een groot verschil in de gemeten radio
activiteit. Het aantal exc ess counts lijkt dan meer te worden 
bepaald door de tijd waarop de eerste meting wordt ver
richt dan door de mate van destructie van trombocyten in 
de milt. 

Door andere onderzoekers wordt gebruik gemaakt van de 
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M/L ratio na beêindiging van de destructie. Vooral bij ge
bruik van een gecollimeerde detector vertonen de normaal
waarden een grote mate van spreiding. Bovendien zal een 
geringe destructie in de lever gemaskeerd kunnen worden 
door gelijktijdig opgetreden destructie in de milt. De vraag 
of er al dan niet destructie van trombocyten in de lever 
heeft plaatsgevonden is op grond van de M /L ratio dan ook 
moeilijk te beantwoorden. 

Deze overwegingen suggereren dat methoden die bij onder
zoekingen met erytrocyten van grote waarde zijn gebleken, 
niet zonder meer voldoen bij onderzoekingen met trombocy
ten. Wellicht hebben de verschillen tussen erytrocyten en 
trombocyten ten aanzien van de gebruikte methode, bijge
dragen tot het falen van talrijke pogingen om te komen tot 
een betrouwbare predictietest. 

3. Conclusie: 

Het aantal geopereerde patiënten is te klein om definitieve 
conclusies te rechtvaardigen. De resultaten zijn echter alle 
in overeenstemming met de veronderstelling dat een complete 
remissie na splenectomie niet te verwachten is bij die pa
tiënten bij wie voorafgaand aan de operatie, op de in hoofd
stuk V beschreven wijze, destructie van trombocyten in de 
lever wordt aangetoond. 

Bij de beoordeling van de resultaten van aldus uitgevoerd 
onderzoek dient rekening te worden gehouden met een storen
de invloed van corticosteroïd-therapie. Bij gebruik van donor
trombocyten bestaat de kans dat de verkregen informatie niet 
representatief is voor het gedrag van de eigen trombocyten 
van de patiënt. doch ten dele bepaald wordt door iso-im
muniteit. 

Hoewel het uitblijven van een complete remissie na splenec
tomie in een aantal gevallen kan worden voorspeld, zal het 
resultaat van een dergelijk onderzoek slechts zelden van be
slissende betekenis zijn bij het stellen van de indicatie tot 
splenectomie. 

Indien bij de patiënt een verkorte levensduur van trombo
cyten is vastgesteld, dient de indicatie tot behandeling met 
splenectomie te worden afgewogen tegen de ernst en de duur 
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der bloedingsneiging. Wanneer de ernst van de bloedings
neiging behandeling vereist en de aandoening reeds zo lang 
bestaat dat de kans op een spontane remissie gering is,  
komt splenectomie in aanmerking. Wanneer destructie van 
trombocyten in de lever is aangetoond houdt dat niet zonder 
meer in dat de indicatie komt te vervallen. Sommige pa
tiënten blijken immers na splenectomie beter te reageren 
op medicamenteuze therapie. 

In een aantal gevallen zal echter de voorspelling van een 
uitblijvende remissie er toe bijdragen van operatieve be
handeling af te zien, hetzij doordat bij ernstige destructie in 
de lever het operatie risico te groot geacht wordt, hetzij 
doordat bij een geringe bloedingsneiging alleen een complete 
remis sie geacht wordt op te wegen tegen de bezwaren van 
operatie. 

Alvorens echter op grond van de hier voorgestelde pre
dictietest van operatie af te zien, dient de betrouwbaarheid 
aan een groter aantal patiënten te worden getoetst. Daarbij 
lijkt het vooral ook van belang om na te gaan of, zoals op 
theoretische gronden te verwachten is,  bij patiënten ·met een 
slechts geringe destructie van trombocyten in de lever een 
parti�le remis sie tot stand komt. 
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SAM ENVA TTING . 

Splenectomie toegepast te r behandeling van pati�nten lij 
dende aan de chronische vorm van de ziekte van Werlhof 
leidt.in ongeveer 2 / 3 der geopereerde gevallen tot een complete 
remissie . Het in dit proefschrift beschreven onderzoek is 
geriçht op de vraag of het res ultaat van operatie kan worden 
voorspeld op grond van het verloop van de radioactiviteit 
aan het lichaams oppervlak na toediening van radioactief ge
merkte trombocyten.  

In hoofdstuk I wordt een overzicht gegeven van de ve r
schillende oorzaken van trombocytopenie . Er wordt onder
scheid gemaakt tussen onvoldoende productie, abnormale 
verdeling over het vaatbed, versnelde destructie en toege
nomen verbruik of verlies van trombocyten.  Een dergelijke 
indeling doorkruist het oude, op klinische gronden gebaseer
de, onde rscheid tussen ess entrnle ( idiopathische) en secun
daire of symptomatische trombocytopenie . Aan het z iekte
beeld idiopathische trombocytopenische purpura ligt meestal 
een versnelde destructie ten grondslag . Een identiek z iek
tebeeld kan optreden als gevolg van bekende oorzaken z oals 
bijvoorbeeld door medicamenten opgewekte allergische re
acties .  Gezien de toename van het aantal bekende etiologi
sche factoren en de slechts betrekkelijke waarde van het 
begrip idiopathisch, wordt er de voorkeur aan gegeven dit 
z iektebeeld, ongeacht de oorzaak, aan te duiden als de ziek
te van We rlhof. 

De argumenten op grond waarvan wordt aangenomen dat 
de versnelde destructie van trombocyten tot stand komt in 
het reticulo- endotheliale systeem onder invloed van een im
munologisch proces,  worden besproken. 

Bij de beschrijving van de symptomatologie en de prognose 
van het ziektebeeld wordt onderscheid gemaakt tussen een 
acute en een chronische vorm van de ziekte van We rlhof. 
In het merendeel der acute gevallen treedt binnen enkele 
maanden een spontane remissie op. bij de chronische ge
vallen daarentegen is spontane genez ing zeldzaam . 

Ve rvolgens wordt een overz icht gegeven van de verschil-
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lende therapeutische mogelijkheden. Ter behandeling van de 
ziekte van Werlhof komen, na het elimineren van causale 
factoren, vooral splenectomie, toediening van corticoste
roïden en eventueel van cytostatica in aanmerking. 

Hoofdstuk II is gewij d aan de literatuur betreffende de 
toepass ing van radioactief natriumchromaat bij de bestude 
ring van het gedrag van erytrocyten en trombocyten in vivo. 

Het gebruik van EDTA bij de bereiding van de trombo
cytensuspensie le idt tot initi�le ,  dee ls reve rsibele, sek
westratie van trombocyten in de lever. Dit verschijnsel 
wordt niet waargenomen bij toepass ing van ACD. Ook dan 
echter wordt slechts ca.  2 / 3 van de aan t rombocyten gebon
den radioactiviteit in het bloed teruggevonden, als gevolg 
van de door A ster ( 1 2 )  aangetoonde c oncentratie ( "pooling" ) 
van t rombocyten in de milt . 

De levensduur van met 51C r  gemerkte en aan normale 
proefpe rs onen toegediende t rombocyten bedraagt 8 à 1 1  da
gen. Door het merendeel der aute urs wordt, op grond van 
een vrijwel lineair verlopende overlevingscurve, aangeno
men dat de destructie onder normale omstandigheden t ot 
stand komt onder invloed van veroudering van de trombocy
ten. Bij trombocytopenie door versnelde destructie wordt 
een kortere levensduur van 51C r-t rombocyten gevonden. De 
overlevingsc urve verloopt in deze gevallen exponentieel, de 
destructie komt klaarblijkelijk tot stand onder invloed van 
een " random process " . 

De resp. met auto- en homologe trombocyten verkregen 
resultaten stemmen goed overeen, tenzij er in het bloed 
van de ontvanger tegen trombocyten gerichte iso- antistoffen 
vóórkomen. lso- immuniteit kan het gevolg zijn van tevoren 
ontvangen bloedtransfusies of doorgemaakte graviditeiten. 
Met inachtneming van de hierdoor opgelegde beperking is 
de bepaling van de levensduur van 5l C r-t rombocyten een 
voor klinische doeleinden geschikte methode ter differen
tiatie van de verschillende oorzaken van trombocytopenie . 

Uit de onderzoekingen van Jandl e . a. ( 85 )  en van Schloes 
s e r  e . a. ( 1 38 )  is gebleken dat d e  plaats waar 51 C r- erytro
cyten te gronde gaan kan worden vastgesteld door meting 
van de radioactiviteit aan het lichaamsoppervlak na t oedie
ning van dergelijke cellen.  Op grond van aldus verkregen 
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gegevens kan, bij pati�nten lijdende aan hemolytische ane
mie, het res ultaat van splenectomie worden voorspeld. 
Prankerd ( 1 31 )  maakte gebruik van 51Cr- erytrocyten bij de 
b�studering van de miltcirculatie en toonde aan dat er on
der normale omstandigheden geen stapeling van erytrocyten 
in de milt optreedt . 

De resultaten van deze onderz oekingen en de wijze waarop 
de verkregen gegevens worden weergegeven en geînterpre
teerd , worden besproken. 

O rgaanmeting is eveneens toegepast na toediening van 
51C r- trombocyten. De initfäle sekwestratie van EDTA -plaat

jes gaat gepaard met acc umulatie van radioactiviteit in de 
lever en in mindere mate in de milt . Na toediening van 
ACD- plaatjes wordt aanvankelijk alleen accumulatie van ra
dioactiviteit boven de milt gezien. Voortzetting van het on
derzoek gedurende de gehele levensduur der trombocyten 
brengt, bij gebruik van EDTA - plaatjes ,  geen noemenswaar
dige verandering van de radioactiviteit boven lever en milt 
aan het licht . Bij gebruik van A C D- plaatjes wordt in het 
merendeel der gevallen accumulatie van radioactiviteit bo
ven de lever gezien. Op grond van deze waarneming wordt 
aangenomen dat de destructie van de trombocyten onder nor
male omstandigheden zowel in de lever als in de milt plaats
vindt. Bij versnelde destructie kan soms b oven lever of milt, 
of b oven beide organen, accumulatie van radioactiviteit wor
den waargenomen. De meningen over de waarde van orgaan
meting voor de voorspelling van het res ultaat van splenec
tomie bij patiênten met de z iekte van Werlhof zijn echter 
verdeeld . 

De bij het eigen onderz oek toegepaste methoden z1Jn be
schreven in hoofdstuk !II . De trombocytensuspensies wer
den bereid uit in ACD opgevangen bloed.  Orgaanmeting vond 
plaats hetzij door c ontinue registratie van de radioactiviteit 
gedurende de eerste 30 of 5 0  minuten na toediening van de 
trombocytensuspensie ( de z . g . vroege curve) ,  hetzij door 
gedurende de gehele levensduur der geînfundeerde trombo
cyten op gezette tijden uitgevoerde afzonderlijke metingen 
(de z . g. late curve) . 
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Het eigen materiaal omvat 47 onderzoekingen bij 37 per
sonen. De resultaten van de bepaling van de levensduur van 
51Cr-trombocyten zijn vermeld in hoofdstuk IV. Bij 14 per
sonen, waarvan 2 tevoren splenectomie hadden ondergaan, 
werd een normale of vrijwel normale trombocyten- levens
duur gevonden. Bij 2 3  pati�nten lijdende aan de ziekte van 
Werlhof werd een verkorte trombocyten- levensduur met een 
lage maximale opbrengst gevonden. 

De resultaten van orgaanmeting worden besproken in hoofd
stuk V .  Ter beoordeling van het aandeel van lever en milt 
in de destructie van 51 C r-trombocyten is vooral gelet op 
het verloop van de radioactiviteit . Bij een normale trom
bocyten- levensduur vertoont het ve rloop b oven milt, lever 
en hart gedurende de eerste 5 0  minuten na toediening van 
de trombocytensuspensie bij verschillende personen een gro
te mate van uniformiteit . Boven lever en hart treedt direct 
na be�indiging van het infuus een geringe, langzame daling 
op . Lever- en hartcurve verlopen vrijwel parallel , ook bij 
pers onen die tevoren splenectomie ondergingen. Boven de 
milt wordt in alle gevallen accumulatie van radioactiviteit 
waargenomen. een min of meer c onstant niveau wordt pas 
na ongeveer 15 minuten bereikt . Aangenomen is dat er ge
durende de eerste 50 minuten na de toediening vrijwel geen 
destructie plaats vindt . Bij een verkorte trombocyten- levens
duur is dat meestal wel het geval. Bij de pati�nten lijdende 
aan de ziekte van We rlhof werd in ongeveer de helft der 
gevallen boven de milt een stijging van de radioactiviteit 
ten opzichte van het normale verloop waargenomen. Een 
dergelijke stijging is gernterpreteerd als een uiting van des
tructie van trombocyten in de milt . In  de overige gevallen 
kan een geringe mate van destructie zijn gemaskeerd door 
de ook onder normale omstandigheden optredende "pooling" 

van trombocyten in de milt . De levercurve vertoonde bij 
het merendeel de r pati�nten een normaal verloop, op grond 
waarvan destructie van trombocyten in de lever uitgesloten 
wordt geacht.  Een stijgende levercurve bij een verkorte 
51C r-trombocyten- levensduur, hetgeen destructie van trom
b ocyten in de lever aannemelijk maakt, werd gevonden bij 
5 pati�nten die ondanks splenectomie niet in remissie waren 
geraakt en bij 6 van 2 0  niet geopereerde pati�nten. Des -
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t ructie van trombocyten in de lever bleek ook voor te ko
men bij patfänten met een slechts matig verkorte t rombocy
ten- levensduur, hetgeen in strijd is met de opvatting van 
A ster en Keene ( 14) . 

Be oordeling en interpretatie van het gedurende de gehele 
levensduur der getnfundeerde t rombocyten boven milt, lever 
en !:).art waargenomen verloop van de radioactiviteit wordt 
door een aantal factoren bemoeilijkt . De reproduceerbaar
heid van de bij opeenvolgende metingen verkregen resulta
ten is gering . Bij een normale trombocyten- levensduur kan 
het bij verschillende pers onen geregistreerde verloop, z o
wel boven leve r als milt ,  sterk vari�ren. In het me rendeel 
der gevallen t reedt accumulatie van radioactiviteit boven de 
lever op. Bij een slechts  matig verkorte trombocyten- le
vensduur kan de destructie ten dele tot stand komen onder 
invloed van veroudering van de trombocyten. Om deze re
denen wordt ter beantwoording van de vraag of de patholo
gische destructie van trombocyten behalve in de milt ook 
in de leve r plaatsvindt, de voorkeur gegeven aan beoorde
ling van de z . g . vroege curve . 

De mogelijkheid tot voorspelling van het resultaat van 
splenectomie wordt besproken in hoofdstuk VI . Wanneer de 
operatie niet gevolgd w ordt door een c omplete remiss ie 
moet worden aangenomen dat de dest ructie van trombocyten 
plaats vindt in het buiten de milt gelegen deel van het RES. 

De ziektegeschiedenissen van 1 1  wegens de z iekte van 
Werlhof geopereerde pati�nten, zijn in overeenstemming 
met de veronderstelling dat een c omplete remis sie niet te 
verwachten is bij die pati�nten bij wie, voorafgaand aan de 
operatie, destructie van trombocyten in de lever kan wor
den aangetoond. In 9 gevallen, allen met een normale leve r
curve , kwam een c omplete remiss ie tot stand. Een patiênte,  
bij  wie destructie van t rombocyten in de leve r was aange
toond, vertoonde post- operatief slechts  een geringe en kort
durende stijging van het aantal trombocyten. Het onderz oek 
met radioactief gemerkte t rombocyten werd bij de 1 l e  pa
tiênt uitgevoerd tijdens behandeling met prednison. Het ver
loop van de radioactiviteit boven de lever leek geheel nor
maal. Hoewel het aantal trombocyten na splenectomie aan
vankelijk snel toe nam, t rad na het staken van de pred
nis ontherapie een recidief op . Bij deze patfänt lijkt predni-
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s on de destructie van trombocyten in de lever wel, doch in 
de milt niet te hebben verhinderd. 

Met de gebruikte methode wordt geen informatie verkre
gen omtrent eventueel elders dan in lever en milt, b . v. in 
het beenmerg, optredende destructie van trombocyten. Op 
grond van een normale levercurve kan dan ook niet met ze
kerheid een c omplete remissie worden voorspeld. Het is niet 
te verwachten dat op grond van pre- operatief uitgevoerd 
onderzoek een uitspraak kan worden gedaan omtrent even
tuele laat optredende recidieven. 

T ot dusver gepubliceerde onderz oekingen, gericht op het 
ontwerpen van een betrouwbare predictietest, hebben niet 
aan de positieve verwachtingen voldaan. Ten dele is dat een 
gevolg van het gebruik van E DTA - plaatjes .  De door E DTA 
bewerkstelligde, initHHe accumulatie van radioactiviteit in 
de lever, maakt herkenning van onder invloed van het te 
onderzoeken ziekteproces optredende destructie van trom
b ocyten vrijwel onmogelijk.  

Een andere belangrijke factor is dat bij deze onderzoekin
gen met 5 1C r- trombocyten, vrijwel zonder uitz ondering ge
b ruik werd gemaakt van methoden die bij de bestudering 
van het gedrag van radioactief gemerkte erytrocyten zijn 
beproefd.  De verschillen tussen erytrocyten en trombocy
ten ten aanzien van de gebruikte methode kunnen bij dragen 
tot een onjuiste interpretatie van de ve rkregen gegevens . 

De in dit proefschrift beschreven methode maakt het mo
gelijk, bij pati�nten lijdende aan de ziek-te van Werlhof, in 
een aantal gevallen reeds voor de operatie een uitspraak te 
doen over de invloed van splenectomie op het aantal trom
bocyten. Indien verwacht wordt dat de ingreep niet tot een 
c omplete remissie zal leiden, komt des ondanks de indicatie 
tot operatie niet z onder meer te vervallen.  Sommige pa
ti�nten reageren immers na splenectomie beter op medica
menteuze therapie . De indicatie tot splenectomie blijft in 
de eerste plaats afhankelijk van de ernst en de duur van 
de ziekteverschijnselen van de pati�nt . 
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S U M M A R Y  

In about two thirds of the patients suffering from the 
chronic form of Werlhof 's  disease c omplete remission can 
be achieved by splenectomy . 

Detection of the site of platelet destruction, by measuring 
body surface radioactivity during 51 C r- platelet survival 
studies, has been the goal of a number of investigations . 
The fe asibility of prediction of the result of splenect omy 
from data thus obtained has however not yet been cle arly 
established. A s  appears from recent public ations this opinion 
is shared by Wintrobe ( 1 6 8 ) ,  Dacie and Lewis (47)  and by 
Prankerd ( 1 32) . In this thesis another investigation on this 
subj ect is presented. 

In the first chapter the pathogenie mechanisms of throm
bocytopenia are b riefly summarized. Distinction is made be
tween diminished production, abnormal pooling in the spleer, 
excessive destruction and inc reased utilization or loss of 
platelets . The mechanism usually involved in Idiopathic 
Trombocytopenic Purpura ( IT P) is excessive platelet des
t ruction. This syndrome can however be the res ult of known 
c auses as for instance drug- induced allergie reactions, In 
view of the gradually inc reasing knowledge c oncerning 
exogenous agent s,  we prefer to avoid the epithet idiopathic 
and to denote this syndrome by the name Werlhof' s  disease .  

The evidence favouring an antibody- mediated destruction 
of platelets by the cells of the reticuloendothelial system, 
offered by the investigations of Evans ( 6 0) ,  Harrington (7 3, 
74 ) ,  A ckroyd ( 6 )  and Shulman ( 147 ,  148 ) ,  is reviewed. 

The c ourse and prognosis of the disease are discussed. 
For practical purposes it is useful t o  distinguish between 
acute and c hronic farms . In the maj ority of the acute cases 
a spontaneous remis sion emerges within a few months . In 
chronic cases however spontaneous remission is a rare event . 

The management of patients suffe ring from Werlhof' s disease 
starts with discontinuation of all possible offending drugs .  
C orticosteroid therapy is indicated in acute cases, in acute 
exacerbations of chronic cases, and whenever surgical in-
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tervention is necessary. Splenectomy is the treatment of 
choice for chronic cases.  Patients resistant to  either c or
ticosteroid therapy or splenectomy or b oth sometimes bene
fit from treatment with cytotoxic drugs . 

The literature on the application of radioactive sodium
c hromate in investigations on the fate of red c ells and pla
telets in vivo, is reviewed in Chapter II . 

When 51C r- platelet s uspensions are prepared from E DTA 
blood, the platelet bound radioactivity is rapidly removed 
from the circulation within the first 30 minutes after infu
sion.  During the next 24 hours about 1 / 3 of the infused 
platelet bound radioactivity reappears gradually in the cir
culating blood. This initia! sequestration c an be avoided by 
preparing platelet s uspensions from blood c ollected into 
ACD. Even then only about 2 /  3 of the infused platelet ra
dioactivity is returned to the circulation. This deficit is 
largely due to pooling of platelets in the spleen, as was 
demonstrated by A ster ( 12 ) .  

In normal individuals the lifespan of autologous 51Cr
platelets is 8 - 1 1  days. M ost authors agree on an almost 
linear c ourse of the survival curve, indicating destruction 
of platelets by senescence.  In patients with thrombocytopenia 
and a shortened platelet lifespan due to excessive destruc
tion, the survival curve has an exponential slope . 
Apparently in these cases platelet destruction is governed 
by a random process.  

In the absence of iso- immunity results obtained with iso
and autologous platelets are uniform. Iso-immunity, which may 
be the result of blood trans fusion therapy or of pregnancy, 
causes a reduction of platelet lifespan. Therefore results 
obtained with donor platelets should be interpreted with 
caution. Nevertheles s  the information provided by 51 C r
platelet survival studies can, for c linical purposes,  be 
used to  differentiate the various mechanisms of throm
bocytopenia.  

From the investigations of Jandl e . a .  ( 85) and of Schloes
ser e . a. ( 1 38)  it is well- known that the site of destruc
tion of chromium labeled red cells can be detected by 
measurements of surface radioactivity. 
The assumption that these data allow the prediction of the 
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result of splenectomy in patients with hemolytic anemia has 
been c onfirme d by a number of investigators ( 6 9, 8 1 ,  96 ,  1 00,  
1 5 7) . 

51 Cr- labeled erythrocytes were used by Prankerd ( 1 31 ) to 
study the splenic circulation. It was demonstrated that in 
man the spleen does not normally act as a red cell reservoir. 

The results of all these investigations and the methods 
used to express the data obtained are discussed. 

The s ame methods have been applied in 51C r-platelet sur
vival studies .  A fter infusion of EDTA - platelets accumulation 
of radioactivity is observed over b ath liver and spleen. With 
ACD-platelets however accumulation of radioactivity is c on
fined to  the splenic area. During the next 1 0  days the curves 
obtained over liver and spleen do not show any remarkable 
c hanges when EDTA -platelets are used. With ACD- platelets 
a gradually increasing radioactivity is usually recorded over 
the liver. From these observations the c onclusion was reached 
that normally platelet destruction occurs b ath in the spleen 
and in the liver.  

With reduced platelet survival accumulation of  radioactivity 
c an sometimes be rec orded over liver or spleen or over 
both organs . There is no agreement on the interpretation of 
s uch data. 

By far the most extensive studies are those of Najean e . a .  
( 1 24) . These authors c onclude that there i s  a correlation b e 
tween the data of b ody surface radioactivity and the results 
of splenectomy. Howeve r exact criteria to rely upon in in
dividual cases are not presented. 

The methods used in this investigation are described in 
chapter III . Platelet c ounts were performed acc ording to  
Feissly and Lüdin (62) .  51 Cr- platelet suspensions were pre
pared from ACD- blood acc ording to the method described 
by A ster and Jandl ( 1 0) as modified by M orrison and Baldini 
{ 1 1 1 ) .  Blood samples were withdrawn after 2 0  or 30 minutes, 
2 and 4 hours and once daily thereafter. Platelet lifespan 
was defined as the time required for platelet bound radio
activity to fall below 1 0% of the maximal value . 

Body surface radioactivity over liver, spleen and heart 
was rec orded in two ways . During the first 30  or 5 0  minutes 
after platelet infusion c ontinuous rec ording was performed 
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eithe r by a double ratemeter- rec order system or by a 400-
channel multiscaler. During the next days separate recordings 
were taken once daily, as long as tagged platelets survived.  

Investigations we re made on 4 7 occasions in 37 indi viduals . 
Data of platelet survival are presented in Chapte r IV (table 
I and II) . The platelet lifespan was normal in 1 4  cases ; in 
2 3 patients  with Werlhof' s disease it varied from les s  than 
30 minutes to 5 days . 

C hapter V :  In individuals with a normal platelet lifespan the 
course of surface radioactivity over heart, liver and spleen 
rec orded during the first 5 0  minutes after infusion is rather 
uniform (fig. 3 and 4 ) .  Over heart and liver equilibrium is 
reached within a. few minutes after c omplet ion of the infusion. 
The c ourse of radioactivity over the live r parallels that ove r 
the heart, even in those cases in whom the spleen has been 
removed.  Ove r  the spleen on the other hand accumulation 
of radioactivity goes on due to pooling of platelets in this 
organ; a plateau is reached afte r about 1 5  minutes .  

In normal subj ects durinJ the first 5 0  minutes only an 
insignificant number of tagged platelets is thought to be 
destroyed.  When the platelet lifespan is reduced however 
the exponential survival curve indicates  that at least in s ome 
patients platelet destruction during this period may be sub
stantial. 

The presumption is made that destruction of platelets in 
a particular organ can be detected from accumulation of ra
dioactivity in excess of the normal c ours e .  

In s ome cases there i s  hardly any difference wit h  the nor
mal c ourse (fig . 6 ) .  A minor degree of splenic platelet des
t ruction cannot be excluded in these c ases as it may be 
obscured by the normal pooling of platelets in the spleen. 
In about one half of the cases however a definite accumulation 
of radioactivity ove r the spleen was observed to c ontinue 
after the first 1 5  minutes ( fig. 7) . In the maj ority of patient s  
the c ourse of radioactivity over the liver was normal, ex
cluding hepatic platelet destruction. In 6 of 20 patients with 
an intact spleen (fig. 9) and in all of 5 patient s  in whom sple
nectomy had not resulted in a remission (fig. 8) surface ra
dioactivity over the liver continued to  rise after c ompletion 
of the infusion Hepatic platelet destruction appeared not to  
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be restricted to patients with an extremely shortened pla
telet lifespan (cases 25,  2 9b and 34),  an observation which 
is not in accordance with the opinion of Aster and Keene ( 14) . 

Evaluation of the c ourse of surface radioactivity during 
the next days is more difficult . C ount rates obtained by 
separate rec ordings may show large fluctuations due to dif
fe rences in positioning of the scintillation detector. With 
a normal platelet lifespan the c ourse observed over liver 
and spleen is variable ,  in most cases however some ac
cumulation of radioactivity is rec orded over the liver. When 
platelet lifespan is only moderately reduced platelet destruction 
might be partly age- dependent .  Under these circumstances 
the significance of a small degree of hepatic platelet destruc
tion is hard to evaluate . 

For these reas ons the c onclusion whether the abnormal 
platelet destruction is purely splenic or occurs in b oth liver 
and spleen, should be based on information obt ained by c on
tinuous recording of surface radioactivity during the first 
5 0  minutes afte r 51Cr- platelet infusion. 

The feasibility of prediction of the result of splenecto
my is discussed in c hapter VI. 

In those patients in whom splenectomy does not result 
in a remis sion the destruction of platelets is apparently 
c ontinued by reticuloendothelial cells outside the spleen. 
The results of operation in 1 1  patients are in acc ordance 
with the ass umption that a failure from splenectomy is to 
be expected in cases demonstrating hepatic platelet des
truction. In 9 patients, all with a normal pre- operative 
liver c urve, a c omplete remission was obtained. One pa
tient in whom hepatic platelet destruction c ould be de
monstrated had only a small and temporary increase in 
platelet c ount after the operation. The 51Cr- platelet study 
in the l lth patient was performed during c orticosteroid 
therapy. The c ourse of radioactivity recorded over the liver 
was c ompletely normal ( fig . 15 ) . Splenectomy resulted in a 
rapidly increasing platelet c ount (fig. 14) . However with ces
sation of c orticosteroid therapy a relapse became manifest . 
In this patient administration of prednisone seems to  have 
inhibited hepatic platelet destruction without preventing sple
nic platelet destruction. The prediction of a remission by 
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splenectomy based on an investigation performed during 
prednisone therapy was only correct as long as prednisone 
was continued .  

With the method used no information is  obtained on pla
telet destruction in organs other than liver and spleen, for 
instance in the bone marrow. Therefore a success from 
splenectomy cannot with certainty be predicted from a nor
mal liver curve . 

A late relapse after splenectomy may be the result of re
newed contact with exogenous agents or of the presence of 
accessory splenic tissue . It is not to be expected thatrelapses 
from these causes can be predicted from pre-operatively 
performed investigations . 

Investigations thus far reported in the literature have not 
established a reliable prediction test. This failure results 
in part from the use of EDTA-platelets . The initial tempo
rary sequestration of platelets in the liver impedes detection 
of the site of platelet destruction from the course of sur
face radioactivity. Moreover the methods used  are largely 
those that have proved valuable in red cell studies .  Data 
of surface radioactivity are aften presented as spleen- and 
liver/heart ratio, spleen/liver ratio or excess counts ac
cording to the method described by Hughes Jones ( 8 1 ) .  The 
differences which exist between red cells and platelets how
ever argue against the application of red cell methods in 
platelet studies .  In fact the different behaviour in the spleen, 
the shorter lifespan of platelets and the more pronounced in
fluence of unbound radioactivity in platelet studies, give rise 
to false interpretations when the methods used are copied from 
red cell investigations . 

The method presented in this thesis allows, at least in 
some cases, prediction of the effect of splenectomy in pa
tients with Werlhof' s disease . 

Data of 51c r-platelet survival studies should be interpreted 
with caution as they can be affected by iso-immunity. More
over the occurrence of platelet destruction in the liver can be 
obscured by corticosteroid therapy. 

A suspected failure from splenectomy is not necessarily 
a contra- indication for operation, as in s ome of these cases 
the effectivity of medical treatment is enhanced by removal 
of the spleen. 
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The decision for or against splenectomy should therefore 
be based on clinical judgment; valuable information however 
can be gained from body surface measurements performed 
during 51C r- platelet survival studies . 
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