
 

 

 University of Groningen

Chronische pyelonefritis; een aantal klinische waarnemingen, met een studie van de
diagnostische betekenis van antilichamen tegen colibacteriën bij urineweginfecties.
Zeppenfeldt, Ewald

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1968

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Zeppenfeldt, E. (1968). Chronische pyelonefritis; een aantal klinische waarnemingen, met een studie van
de diagnostische betekenis van antilichamen tegen colibacteriën bij urineweginfecties. [S.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/eab9aca7-f4f5-4812-bd5c-0c2958088cf2




CHRONISCHE PYELONEFRITIS 
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Be not too curious of Good and Evil; 

Seek not to count the future waves of Time; 

But be ye satisfied that you have light 

Enough to take your step and find your foothold. 

T. S. Eliot 



VOORWOORD 

Bij het verschijnen van dit proefschrift past een woord van dank 
aan allen die daaraan hun medewerking hebben gegeven. 

Hooggeleerde M a n d e m a, hooggeachte promotor, dit proef
schrift handelt slechts over één van de vraagstukken, die Uw belang:... 
stelling genieten. Desondanks was U steeds in staat de talrijke dis
cussies over dit onderwerp, die ik met U daarover mocht hebben, met 
een bewonderenswaardige concentratie te leiden. De confrontatie met 
de vele uiteenlopende en oorspronkelijke gedachten van U en Uw 
naaste medewerkers is een waardevol onderdeel van mijn opleiding 
tot internist geweest. De wijze waarop U van tijd tot tijd, de zware 
last van de dagelijkse arbeid vergetend, Uw bakens uitzette voor de 
geneeskunde van morgen en overmorgen, heeft een diepe indruk op 
mij gemaakt. 

Zeergeleerde V a n  d e r  H e m, Uw grote vasthoudendheid en 
Uw enthousiasme voor dit onderwerp, zijn vele malen voor mij een 
ruggesteun geweest. De vriendschap, ontstaan in de jaren dat ik met 
U heb samengewerkt, stel ik op hoge prijs. 

Zeergeleerde K o o p m a n  s, naast een grote routinetaak, hebt U 
het onderzoek van de antilichamen tegen colibacteriën uitgevoerd op 
de voor U kenmerkende, grondige en nauwkeurige wijze. Ook Uw 
naaste medewerkster bij dit onderzoek, Mevrouw B. R o z e n b o o m
W e g g e m a n s, wil ik hierbij danken. De geregelde gesprekken 
over de optimale wijze van diagnostiek en behandeling van patiënten 
met ernstige bacteriële infecties, heeft mij doen inzien hoe nood
zakelijk het kontakt tussen bacterioloog en klinicus is. 

Zeergeleerde V a n  d e r S 1 i k k e, Uw nuchtere en praktische 
denkwijze heeft zijn invloed gehad op mijn specialistische vorming. 
Uw organisatorische gaven hebben vele vage denkbeelden tot tast
bare realiteiten gemaakt. 

Hooggeleerde A r e n d s, ik dank U voor de bereidwilligheid, 
waarmee U het gehele pathologisch-anatomisch materiaal van onze 
patiënten met chronische pyelonefritis nog eens kritisch hebt willen 
doornemen. Ik denk verder met genoegen terug aan de wekelijkse 
nierbiopsiebesprekingen in Uw laboratorium, waar de dynamiek van 
de moderne nefrologie aanwezig was. 

Zeergeleerde V a n d e r S a r en V i n k e, ik ben U erkentelijk 
voor dat deel van mijn opleiding, dat ik in Curaçao heb genoten. 
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Aan de persoon van wijlen dokter H u g e n h o 1 t z, chirurg en 
chevalier sans peur et sans reproche, die mij de schoonheid van 
Curaçao liet zien, denk ik met eerbied terug. 

Verder moge ik mijn dank uitspreken voor de prettige samen
werking met het verplegend personeel en de analystes van de Interne 
Kliniek. 

De heer B .  D u c h a t e 1 e t, Groningen, en collega M. F i c k e r s, 
Heerlen, dank ik voor de zorg die zij aan de Franse vertaling van 
de samenvatting hebben willen besteden. 

Mejuffrouw G. S m i t, Groningen, en Mevrouw J. M e g e n  -
M a e s, Heerlen, hebben recht op mijn waardering voor het accurate 
typewerk. 
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Le désaccord règne, en matière de pyélonéphrite, 
sur la définition même de eet état. 

Hamburger. 

INLEIDING 

Pyelonefritis betekent letterlijk bacteriële ontsteking van de nier 
en het nierbekken. 

Evenwel, de term "pyelonefritis" wordt vaker niet dan wel in 
deze zin gebruikt. Een bacteriële ontsteking van het nierparenchym� 
waaraan het nierbekken niet meedoet, wordt soms "pyelonefritis" 
genoemd. De aanwezigheid van een "chronisch" ontstekingsinfiltraat 
in het nierweefsel is voor sommige patholoog-anatomen voldoende 
om de diagnose "chronische pyelonefritis" te stellen, ook al zijn er 
geen argumenten ten gunste van een bacteriële genese. Ook op 
bepaalde röntgenologische afwijkingen stelt men de diagnose "pyelo
nefritis", eveneens zonder bacteriologische gegevens voldoende te 
laten meespreken. . . 

De klinicus, de röntgenoloog, de patholoog-anatoom en de bacte:.. 

rioloog vormen zich derhalve een eigen beeld van de ziekte ; het is 
dikwijls onmogelijk om aan te geven of en waar deze beelden elkaar 
overlappen. 

Aan de hand van de ziektegeschiedenis van 59 patiënten zullen 
wij demonstreren dat de klinische manifestaties, het verloop en de 
prognose van de ene lijder aan chronische pyelonefritis sterk ver
schillen van die van de ander. 

De kriteria van wat wij "chronische pyelonefritis" noemden, 
zullen worden toegelicht. De aanwezigheid van een urineweginfectie 
werd in eerste instantie niet als conditio sine qua non beschouwd. 
Pas later zullen wij de vraag trachten te beantwoorden, of er een 
actieve bacteriële ontsteking aan de afwijkingen ten grondslag lag. 
Het zal blijken, dat onze hulpmiddelen, die meestal een moment
opname geven, vaak ontoereikend zijn om de graad van 

"
activiteit" 

vast te stellen. 
Een hoofdstuk is verder gewijd aan enkele patiënten, die na 

langdurig en geregeld gebruik van een grote hoeveelheid van be
paalde analgetica een ernstige nierziekte kregen. De differentiële 
diagnose van chronische pyelonefritis ten opzichte van een dergelijk 
nierlijden is soms niet gemakkelijk. 

Tenslotte zal de kwantitatieve bepaling van serumantilichamen 
tegen colibacteriën worden besproken. Wij konden vaststellen, dat 
deze serologische benadering in staat was een belangrijke bijdrage te 
leveren tot de diagnostiek van "actieve" pyelonefritis. 
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HOOFDSTUK I. 

BESPREKING VAN EEN AANTAL LITERATUURGEGEVENS 
BETREFFENDE CHRONISCHE PYELONEFRITIS 

Een volledig overzicht over chronische pyelonefritis valt alleen 
vanwege de grote omvang van de desbetreffende literatuur buiten 
het kader van dlit proefschrift. De monografie van Kleeman e.a. (1960) 
geeft een voortreffelijk overzicht van de literatuurgegevens tot 1960. 
Het werk van vele huidige onderzoekers kan men vinden in de ver
slagen van de symposia over pyelonefritis, die in 1959 en 1964 re
spektievelijk in Detroit en Boston zijn gehouden (Quinn en Kass, 1960 
en Kass, 1965) 

Wij zullen aan de volgende onderwerpen een korte bespreking 
wijden. 

A pathologische anatomie 

B kliniek 

C röntgenologie 
1) - chronische pyelonefritis 
2) - papilnekrose 

D bacteriologie 
1) het aantonen van bacteriën in nierweefsel 
2) het voorkomen van bacteriën in de urine 
3) het aantonen van een urineweginfectie 
4) de aard van bacterieflora. 

E het sediment 

F nierfunctiestoornissen 

G de proteïnurie. 

A. Pathologische anatomie 

Volgens Raaschou (1948) is Wagner (1882) de eerste geweest, 
die chronische pyelonefritis als afzonderlijk pathologisch-anatomisch 
beeld heeft onderscheiden. 

De grondslagen van de opvattingen over het pathologisch-ana
tomische beeld zijn gelegd door Staemmler en Dopheide (1930), 
Kimmelstiel en Wilson (1936) en Weiss en Parker (1939). Volgens 
Staemmler en Dopheide zijn als regel beide nieren aangedaan, al is 
de uitbrejJding van het proces in de ene nier dikwijls geheel ver
schillend van de uitbreiding in de ande:rie nier. Het nierparenchym 
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is onregelmatig geschrompeld met brede intrekkingen. De calyces en 
het pyelum zijn verwijd; de schors is ter plaatse van het ontstekings
proces sterk versmald. Het slijmvlies van kelken en nierbekken is 
verdikt en rood gevlekt. 

De microscopische veranderingen van kelken en nierbekken be
staan uit ophopingen van plasmacellen en lymfocyten onder het 
epitheel. Het tweelagig overgangsepitheel van het slijmvlies van de 
kelken is vervangen door plaveiselepitheel, dat op de papil overgaat. 
Verder is er een toename van bindweefsel onder het slijmvlies. 

In het merg ziet men infiltraten van mononucleaire cellen, daar
naast zijn vele fibroblasten aanwezig. De tubuli zijn grotendeels ver
nield of afgesloten; hierin vindt men eosinofiele massa's, die op de 
colloidophopingen lijken, die in de schildklier worden aangetroffen. 
Deze vormsels worden in de latere literatuur als pseudothyreoid
structuren of collo:idcylinders aangeduid. 

In de schors zien deze auteurs dezelfde uitingen van de ont
steking als in het merg. Daar komen echter nog veranderingen bij , 
die volgens hen het gevolg zijn van de belemmering in de afvloed 
van urine, die door de afsluiting van de tubuli in het merg is ont
staan. In het eerste stadium van de aantasting van de schors blijven 
de glomeruli gespaard. Het interstitium is diffuus geïnfiltreerd met 
lymfocyten en plasmacellen. Er is atrofie van de tubuli. 

In de volgende fase zijn de glomeruli geheel of gedeeltelijk ge
hyaliniseerd. Er is een sterke toename van bindweefsel; het infiltraat 
is verminderd. De tubuli bevatten vele colloidcylinders. Tenslotte 
verdwijnen de glomeruli geheel en worden door bindweefsel ver
vangen. 

Door Kimmelstiel en Wilson (1936) zijn de afwijkingen van de 
glomeruli, die aan de hyalinisering voorafgaan, nog iets nauwkeuriger 
beschreven. Zij noemen ten eerste de "invasive glomerulitis", waarbij 
men leukocyten in de kapsel van Bowman ziet. Als tweede afwijking 
signaleren zij een locale nekrose van gloinerulaire lissen, wat als 
"alterative glomerulitis" wordt aangeduid. 

Weiss en Parker (1939) legden de nadruk op de endarteritische 
afwijkingen, die in een haard van pyelonefri tis worden gezien. Zij 
wezen verder op de betekenis van z.g. periglomerulaire of pericapsu
laire fibrose waarbij concentrisch om de glomerulus een aantal ringen 
van bindweefsel ontstaan. De vaatkluwen zelf is op dat tijdstip nog 
niet beschadigd. 

Kimmelstiel e.a. (1961) hebben de verschillende microscopische 
afwijkingen, die bij chronische pyelonefritis voorkomen, getoetst op 
hun specificiteit. Bij het onderzoek van niet-geselecteerd sectiemate
riaal bleek de frequentie van chronische pyelonefritis te variëren van 
2,00/o tot 35-0/o (overzicht bij Kimmelstiel e.a. 1961 ,  aangevuld in 
Pawlowski e.a" 1963) .  Een dergelijk groot verschil tussen de getallen 
van verschillende onderzoekers kan niet geheel worden verklaard 
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door reële verschillen in het onderzochte materiaal, maar moet ge
deeltelijk berusten op verschillen in interpretatie van de pathologisch
anatomische kriteria. Een tweede reden om de richtlijnen voor de 
pathologisch-anatomische diagnostiek te herzien, was de invoering 
van de nierbiopsie bij het klinisch onderzoek van nierziekten. De 
beoordeling van het macroscopische aspect van de nier is dan niet 
mogelijk en de  patholoog-anatoom zal zich alleen kunnen laten leiden 
door de histologische kenmerken van het biopt. Het is de vraag of de 
microscopische kenmerken van chronische pyelonefritis, zoals door 
Staemmler en Dopheide (1930) geformuleerd, specifiek genoeg zijn om 
ook zonder de hulp van de macroscopische inspectie de diagnose te 
stellen. 

Kimmelstiel e.a. (1961) vroegen zich in de eerste plaats af, welke 
gevolgtrekkingen uit de aard van het infiltraat konden worden ge
maakt. Volgens Kimmelstiel is een infiltraat, waarin alleen plasma
cellen en lymfocyten voorkomen, niet specifiek voor chronische 
pyelonefritis. Een zuiver monocleair infiltraat ziet men volgens 
hem ook als nierweefsel verloren gaat door ischemie, door be
schadiging tengevolge van infectieziekten of door overgevoeligheids
reacties. Hij stelt, dat het beeld alleen voor chronische pyelonefritis 
specifiek is als het infiltraat ook polynucleaire leukocyten bevat. Ook 
leukocytencylinders zijn typisch voor chronische pyelonefritis. De 
overigens niet uitgesproken gedachtengang, die aan dit postulaat ten 
grondslag ligt, is, dat chronische pyelonefritis een aaneenschakeling is 
van recidiverende episoden van acute pyelonefritis. De mogelijkheid, 
dat bijvoorbeeld na een acuut begin het proces histologisch 
"chronisch" zou kunnen verlopen, dus met een infiltraat van louter 
mononucleaire cellen, wordt a priori verworpen. 

Een ander kenmerk, n.l. de atrofie van de tubuli, acht Kimmel
stiel evenmin voldoende specifiek. Men ziet dat ook in gebieden van 
de nier die door arteriolosclerosis van de verzorgende arteriën ische
misch zijn geworden. 

De colloidcylinders komen volgens Kimmelstiel ook voor bij 
hypoplasie, bij een nierinfarct en in nierweefsel, dat door een dichtbij
gelegen ruimte innemend proces wordt samengedrukt. 

De· verandering van de arteriolen, die door W eiss en Parker 
(1939) als "hyperplastische arteriolosclerosis" worden beschreven en 
die bestaan uit een concentrische hyperplasie van de intima, vindt 
Kimmelstiel ook in de nieren van lijders aan hypertensie zonder 
chronische pyelonefritis. Deze afwijking is volgens hem dan ook niet 
typisch. 

De periglomerulaire fibrose en "invasive glomerulitis" beschouwt 
hij wel als relatief specifieke kenmerken van chronische pyelonefritis. 
Daarentegen voert hij aan, dat de "alterative gfomerulitis" bij alle 
nierziekten wordt gezien, die met uremie en hypertensie gepaard 
gaan. 
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Samenvattend, Kimmelstiel beschouwt een infiltraat met poly
nucleaire leukocyten, de "invasive glomerulitis" en de periglome
rulaire fibrose als typische kenmerken van chronische pyelonefritis, 
ook als deze afwijkingen geïsoleerd voorkomen. Wat de macroscopie 
aangaat is naar mijn mening de typische onregelmatige verdeling in 
één of beide nieren van groot belang voor de diagnose. Zelfs, als 
tenslotte de gehele nier is aangedaan, is dit een samenvloeiing van 
verschillende haarden. 

Wij merken op, dat Kimmelstiel o.i. alleen heeft aangetoond, dat 
een aantal patholoog-anatomische kenmerken, die als min of meer 
specifiek voor chronische pyelonefritis golden, ook bij andere nier
ziekten voorkomen en zodoende maar een beperkte waarde voor de 
differentiële diagnostiek hebben. Hij heeft echter niet aangetoond, 
dat de kenmerken, die hij wel specifiek acht, inderdaad typisch zijn 
voor een bacteriële chronische pyelonefritis. Bij het onderzoek dat 
hij verrichtte, werden n.l. geen bacteriologische gegevens over de 
onderzochte nieren verzameld. 

De relatie tussen het morfologische complex, dat wij chronische 
pyelonefri tis noemen en de bacterie is zeer belangrijk. De ana tomi
sche afwijkingen die wij boven noemden, worden als chronische 
pyelonefritis aangeduid, omdat wij deze ziekte zien als het gevolg van 
een door bacteriën veroorzaakte ontsteking. Deze implicatie is volgens 
Cotran (1965) gebaseerd op twee feiten. In de eerste plaats worden 
bovengenoemde afwijkingen dikwijls gezien bij patiënten met een 
bacteriële urineweginfectie. Dikwijls bestaat bij deze mensen een of 
andere vorm van obstructie. 

In de tweede plaats kunnen lesies, die wij chronische pyelone
fritis noemen, bij dieren langs experimentele weg worden verwekt 
door bacteriën in de bloedstroom of in de afvoerende urinewegen te 
injiceren. 

Bij een aantal patienten met morfologische veranderingen van 
de nieren, die identiek zijn aan die, welke men bij chronische pyelo
nefri tis met een bewezen bacteriële genese aantreft, zijn er geen 
aanwijzingen dat er ooit een urineweginfectie heeft bestaan, die met 
klachten gepaard ging. 

Volgens Cotran is het de vraag of aan deze "chronic non
obstructive, nonobviously bacterial pyelonefritis" ook een bacteriëel 
ontstekingsproces ten grondslag ligt. Als dat niet zo zou zijn, wat is 
dan de oorzaak van deze afwijkingen? 

De probleemstelling van de aetiologie van de chronische pyelone
fritis wordt door Cotran op heldere wijze weergegeven. Door Freed
man (1963) wordt een opsomming gegeven van een aantal physische, 
ohemische en immunologische prikkels, die lesies kunnen verwekken, 
die gelijken op het beeld van chronische pyelonefritis. Hij noemt 
hierbij kaliumdepletie, nefrocalcinose, choJinedeficiëntie, hyper
uricemie, · hyperfosfatemie, beschadiging door sulfonamide en fena-
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cetine, hypertensie, congenitale afwijkingen, hereditaire nierziekten, 
immunologische reacties, gevolgen van obstructie en bestraling etc. 
Volgens Cotran is echter niet aangetoond, dat, met een mogelijke 
uitzondering voor het misbruik van analgetica, ook maar één van deze 
prikkels voor de pathogenese van de chronische pyelonefritis bij de 
mens van belang is. 

Bij zijn eigen experimenteel onderzoek, waarbij op verschillende 
manieren bij dieren pyelonefritis werd verwekt, bleek inderdaad, dat 
de aanwezigheid van vele polynucleaire leukocyten in het slijmvlies 
van het nierbekken, in het interstitium en in de tubuli als regel 
samenging met de aanwezigheid van bacteriën in de nier; als in de 
nieren geen bacteriën meer aangetoond konden worden, waren er 
geen polynucleaire leukocyten. Een "chronisch" infiltraat, vooral met 
veel plasmacellen bleef nog lang, nadat er bacteriën konden worden 
aangetoond, in de nieren aantoonbaar en hield vermoedelijk verband 
met de aanwezigheid van antigeen. Bij deze dierproeven bleek verder, 
dat het ontstekingsproces zich alleen uitbreidde, als er bacteriën in 
de nieren waren. 

Bij het onderzoek van menselijke nieren, die bij obductie werden 
onderzocht, lagen de verhoudingen iets anders. Bij twee derde van 
de pyelonefritische afwijkingen met polynucleaire leukocyten of 
plasmacellen konden bacteriën worden gevonden. Bij minder dan een 
kwart van de lesies met geïsoleerde haarden van fibrose was dit het 
geval. Bijzonder belangrijk is, dat er een even grote correlatie tussen 
bacteriën en plasmacellen enerzijds als tussen bacteriën en poly
nucleaire leukocyten anderzijds bestond. Toch werden in een derde 
van de nieren met infiltraten met polynucleaire leukocyten en/of 
plasmacellen geen micro-organismen gevonden. 

Op grond van deze gegevens acht Cotran de aanwezigheid van 
polynucleaire leukocyten of veel plasmacellen een aanwijzing, dat 
het morfologische complex van de chronische pyelonefritis bij een 
bepaalde patiënt door een bacteriëel ontstekingsproces is veroorzaakt. 

Over het rendement van de nierbiopsie als hulpmiddel om de 
diagnose chronische pyelonefri tis te stellen is door meerdere onder
zoekers geschreven. A priori lijkt het niet waarschijnlijk, dat dit 
hoog is bij een nieraandoening met een focaal verdelingspatroon. 

De gegevens uit de literatuur zijn tegenstrijdig. De patiënten die 
door de verschillende onderzoekers geselecteerd zijn voor een nier
biopsie, lopen wat betreft hun klinische aspecten nogal uiteen. Ook 
zijn de kriteria, waarop bij het histologisch onderzoek de diagnose 
chronische pyelonefri tis gesteld is, niet gelijk. 

Kipnis e.a. (1955) vonden in het nierbiopt van 13 personen met 
recidiverende urineweginfecties bij vier tekenen van chronische 
pyelonefri tis. · 

Jackson e.a. (1957) , die bij 50 mensen met recidiverende urine
weginfecties een nierbiopsie verrichtten, konden in 25 histologische 

16  



aanknopingspunten vinden voor het bestaan van acute of chronische 
pyelonefri tis. 

Brun en Raaschou (1961) deden een nierbiopsie bij 44 patiënten, 
die pyurie of bacteriurie vertoonden en bovendien daarbij hètzij 
aanvallen van acute pyelonefritis hadden gehad hètzij op het tijdstip 
van de biopsie spontaan en bij palpatie pijn in de lendenen hadden. 
In 39 biopsieën werd bij microscopisch onderzoek pyelonefritis vast
gesteld. De keuze van de histologische kriteria zou vermoedelijk de 
toets, die Kimmelstiel daarvoor aanlegt, niet kunnen doorstaan. 
Anderzijds wordt bij de biopsietechniek van Brun (Iversen en Brun, 
1951) als regel een groter stukje nierweefsel verkregen dan bij de 
werkwijze, die door de meeste andere onderzoekers wordt gevolgd 
(Kark en Muehrcke, 1954). 

Hutt en de Wardener (1961) vonden bij drie van 27 patiënten 
van wie het klinisch beeld verdacht was voor chronische pyelone
fri tis ook tekenen van deze ziekte in het nierbiopt. Van de zeven 
personen die, naast verdachte klinische verschijnselen ook typische 
veranderingen hadden op het intraveneuze pyelogram, was bij drie 
de nierbiopsie positief. 

Jacobson e.a. (1962) stelden vast, dat er bij 16 van 38 patiënten 
met een positieve urinekweek en "clinical presence of renal disease, 
probably pyelonefritis" in het nierbiopt sterke aanwijzingen waren 
voor de diagnose chronische pyelonefritis. 

Samenvatting 

De eisen, waaraan het pathologisch-anatomisch beeld bij bacte
riële chronische pyelonefri tis moet voldoen, zijn vooral door het 
werk van Kimmelstiel (1961) thans redelijk omschreven, al bestaat 
over de aard van de cellen van het infiltraat nog geen eenstemmig
heid. 

Het gebrek aan specificiteit van een aantal afwijkingen maakt 
het moeilijk om door middel van een nierbiopsie de diagnose te 
stellen. Het nut van deze ingreep lijkt verder beperkt door de focale 
verdeling van chronische pyelonefritis. 

B. Kliniek 

Bij de bestudering van de kliniek moet men bedenken, dat de 
diagnose dikwijls pas op de sectietafel wordt gesteld. 

Raaschou (1948) vond, dat bij slechts 11 van 66 patiënten de 
diagnose tijdens het leven was gesteld. 

Jackson e.a. (1955), die in een serie van 4425 opeenvolgende 
obducties bij 9% pyelonefritis vonden, stelden vast dat slechts in 
300/o de behandelende geneesheren tot deze diagnose waren gekomen. 
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Bij 70°/o was de diagnose acute of chronische pyelonefritis gemist. 
Ook de gegevens van MacDonald e.a. (1957) en Kleeman e.a. 

(1960) stemmen de klinicus wat betreft de diagnostiek tot nederig
heid. Zelfs als men rekening houdt met het ferit, dat de pathologisch
anatomische kriteria misschien niet altijd even kritisch gehanteerd 
zijn, kan men niet ontsnappen aan de conclusie, dat een flink deel 
van deze patiënten aan de klinische diagnostiek ontkomt. 

Eén van de oorzaken is zonder twijfel, dat te weinig aan de 
mogelijkheid van chronische pyelonefritis wordt gedacht. Het slui
pende verloop van de ziekte met een aspecifieke symptomatologie, 
die nauwelijks op een nierlijden wijst, draagt daartoe in sterke mate 
bij . 

Chronische pyelonefritis kàn verlopen onder het beeld van een 
aaneenschakeling van acute episoden met hoge koorts, koude rillingen 
en pijn in de zij , terwijl in het vrije interval proteïnurie, pyurie en 
bacteriurie blijven bestaan. Als bovendien na enkele maanden of 
j aren de nierfunctie vermindert, ligt de diagnose voor de hand. 
Zoals door Longcope en Winkenwerder (1933) , Raaschou (1948) , 
Brod (1956), Jackson e.a. (1957), Schreiner (1958) en Kleeman e.a. 
(1960) aangegeven, draagt het ziektebeeld slechts zelden dit preg
nante karakter. Deze schrijvers wijzen allen op het sluipende verloop 
van chronische pyelonefritis, waarvan het bestaan pas aan het licht 
komt, als er symptomen van uremie en hypertensie optreden. 

Longcope (1937) merkt op, dat de ziekte dikwijls begon met een 
urineweginfectie in de jeugd of tijdens een zwangerschap. Daarna 
bleven deze mensen klagen over pijn in de lendenen, die vaak gepaard 
ging met koorts of subfebriele temperatuur. Tijdens een dergelijke 
episode, die enkele dagen duurde, was de urine troebel. Bij anderen, 
die nog minder klachten hadden, bleek reeds jaren een proteïnurie 
te bestaan. Hij noemt verder de bleekheid, de droge huid en de 
meestal normale bloeddruk. Zijn patiënten waren meestal mager. 

Raaschou (1948) vermeldt, dat men twee soorten anamneses kon 
tegenkomen, n.l. één, waarbij de voorgeschiedenis wat renale symp
tomen betreft geheel negatief was, totdat er verschijnselen van 
uremie optraden en een andere, waarbij de patiënt toch wel enkele 
malen een acute pyelonefritis had doorgemaakt. Verreweg de meeste 
patiënten hadden al jaren klachten. Pijn in de lendenstreek kwam 
zeer veel voor en werd beschreven als een dof, zwaar, onaangenaam 
gevoel, maar soms ook als koliekpijn. Velen hadden koortsaanvallen, 
die één à twee weken duurden. De nierloges waren dikwijls pijnlijk 
bij palpatie. 

Jackson e.a. (1957) vergeleken het ziekteverloop met de ernst 
van de afwijkingen, die in het nierparenchym bij een biopsie werden 
gevonden. De ernstigste lesies werden niet aangetroffen bij die lijders, 
die tevoren één of meermalen een acute pyelonefritis hadden gehad, 
maar juist bij patiënten, die een lange ziektegeschiedenis met aspeci-
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fieke klachten hadden. Er bestond een relatie tussen de mate waarin 
de nier was beschadigd en de lengte van de voorgeschiedenis. 

Het verband tussen chronische pyelonefritis en hypertensie 
vraagt een korte afzonderlijke bespreking. De frequentie, waarmee 
hypertensie bij chronische pyelonefritis voorkomt, wisselt van 22 tot 
860/o (tabel bij Kleeman e.a. 1960). Deze grote spreiding wordt ver
oorzaakt door grote verschillen in de samenstelling van de onder
zochte populatie en het gebrek aan uniformiteit van de kriteria voor 
de diagnose van beide aandoeningen. Het verband tussen beide 
ziekten, die beide gekenmerkt worden door een gevariëerd spectrum 
van klinische en pathologische manifestaties en een nog grotendeels 
duistere pathogenese, kan niet anders dan ingewikkeld zijn. Er 
bestaat dan ook geen eenstemmigheid over de vraag of chronische 
pyelonefritis hypertensie veroorzaakt. 

Bell (1950) is zelfs van mening, dat chronische pyelonefritis 
geen hypertensie veroorzaakt en als deze voorkomt, deze het gevolg is 
van een begeleidende glomerulonefritis of primair lijden van de 
niervaten. 

Cruz-Coke (1961) liet zien, dat patiënten met chronische pyelo
nefritis dezelfde familiale dispositie tot het krijgen van hypertensie 
hebben als lijders aan essentiële hypertensie. Het bestaan van een 
verhoogde bloeddruk zou niets te maken hebben met de infectie van 
de nieren. 

De meeste andere auteurs menen, dat het samengaan van hy
pertensie en chronische pyelonefritis of urineweginfecties niet toe
vallig is. 

Friedman (1960) vond bij 31 % van 142 patiënten met urineweg
infecties een bloeddruk hoger dan 140/90. De leeftijd speelde hier 
een grote rol. Terwijl bij de lijders aan urineweginfecties beneden 
de 40 jaar hypertensie bij 1 7% voorkwam, was dit bij 6 1  % van de 
personen boven de 40 jaar. 

Grieble en Jackson (1960) vonden, dat bij 35% van alle patiën
ten, waarbij bij obductie pyelonefritis werd gevonden, tevoren 
hypertensie bestond. Een zeker verband bestond tussen de aanwe
zigheid van hypertensie en de mate van schrompeling van de nieren. 
Als de nieren bij obductie minder wogen dan 1 10 gram per m2 

lichaamsoppervlakte, had er tevoren bijna altijd  hypertensie bestaan. 
Miall e.a. (1962) vonden bij vrouwen met bacteriurie een ge

middeld hogere bloeddruk dan bij vrouwen met steriele urine. Zij 
meenden dat in 10  tot 20% de bacteriurie van etiologische betekenis 
was voor de hypertensie. 

Shapiro (1963) twijfelt er echter aan, of het vraagstuk van de 
onderlinge verhouding van chronische pyelonefritis en hypertensie 
ooit door klinische waarnemingen kan worden opgelost; hijzelf bena
derde dit probleem met een aantal dierexperimenten. 
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Bij ratten, waarbij op verschillende manieren en met verschil
lende micro-organismen een acute of chronische pyelonefritis werd 
verwekt, ontstond slechts bij uitzondering een verhoogde bloeddruk. 
Dit was ook de ervaring van andere onderzoekers (Heptinstall en 
Gorrill, 1955 en Guze en Kalmanson, 1961) .  

D e  toediening van desoxycorticosteron-acetaat met NaCl gaf 
bij ratten met chronische pyelonefritis een veel hogere stijging van 
de bloeddruk dan bij een groep controle-ratten. 

Als bij ratten een experimentele hypertensie, die door toedie
ning van desoxycorticosteron-acetaat met N aCl was verwekt, be
stond, veroorzaakte een proteus-pyelonefritis een verdere stijging 
van de bloeddruk. 

Tenslotte kon Shapiro aantonen, dat bij ratten met hypertensie 
na toediening van een gestandaardiseerde hoeveelhe�d van een bacte
riesuspensie veel vaker pyelonefritis ontstond dan bij normale ratten. 

Deze proeven van Shapiro leveren steun aan de volgende 
hypothesen: 
1 .  Bij bepaalde prikkels ontstaat bij chronische pyelonefritis vaker 

hypertensie dan bij normale. 
2. Een acute pyelonefritis verergert een bestaande hypertensie. 
3. Bij hypertensie bestaat een verhoogde gevoeligheid voor pyelo

nefritis. 
Voor de traditionele opvatting, dat chronische pyelonefritis 

rechtstreeks tot hypertensie leidt, vond hij geen aanknopingspunten. 
De extrapolatie van deze experimentele ervaringen en hun 

conclusies naar de menselijke pathologie is hachelijk, maar kan zeer 
wel als leiddraad voor het klinisch onderzoek dienen. Deze waar
nemingen suggereren dat, als er een hypertensie bestaat, de pre
ventie en behandeling van urineweginfecties zeer belangrijk zijn. 

C. Röntgenologie 

1) Chronische pyelonefritis 

Het ontstekingsproces in de nier en de daarop volgende verlit
tekening leidt tot plaatselijke schrompeling van het nierparenchym. 
Met de routine intraveneuze pyelografie zijn deze afwijkingen als 
regel zichtbaar te maken. Als de nierfunctie verminderd is, lukt het 
soms niet op deze wijze een bruikbaar bee1d te krijgen. Door de 
dosis ingespoten contraststof aanzienlijk te verhogen, zoals door 
Schwartz e.a. (1963) is aangegeven, kan toch nog een beeld ver
kregen worden, dat redelijk te beoordelen valt. 

Deze werkwijzen verschaffen gegevens over de vorm van de 
kelken en het nierbekken; bij een optimale voorbereiding zijn ook de 
nierschaduwen zichtbaar, zodat een indruk wordt verkregen over de 
grootte en vorm van de niercontouren. 
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Een fraaier beeld van het nierparenchym .levert de nefro
tomografie na snel injiceren van een grote hoeveelheid contraststof 
(Evan 1957, Maus 1964) of na een druppelinfusie van een grote 
hoeveelheid verdunde contraststof (Schencker 1965, Noordhoek 
1966) .  Deze werkwijzen kunnen ook worden toegepast, als er een 
matige vermindering van de nierfunctie bestaat, mits de diurese 
goed is. 

Bij de selectieve arteriografie van de nierarteriën ontstaat even
eens een nefrografisch beeld, waarop eventuele afwijkingen van 
grootte en configuratie van het nierparenchym zeer goed te 
beoordelen zijn; de beelden die men bij chronische pyelonefritis 
ziet, zijn o.a. door Friedenberg e.a. (1966) beschreven. 

Als men bij een zeer slechte nierfunctie of bij oligurie een 
indruk wil krijgen over kelken en nierbekken moet men zijn toe
vlucht nemen tot retrograde pyelografie. Zoals bekend bestaat 
daarbij de kans dat micro-organismen in de urinewegen worden 
gebracht of van de blaas naar de nier worden versleept. Daarnaast 
wordt na dubbefaijdige kateterisatie van de ureteren soms een 
ernstige oligurie of anurie gezien, die wordt veroorzaakt door ob
structie ten gevolge van oedeem en bloeding bij de uitmonding van 
de ureter in de blaas (Kaufman 1966) .  Deze gevaren dwingen tot 
een scherpe indicatiestelling. De noodzaak om zo goed mogelijk ge
informeerd te zijn, zal het in vele gevallen toch wenselijk maken 
een retrograde pyelografie te doen verrichten. 

De typische kenmerken van het röntgenbeeld van de nier bij 
chronische pyelonefritis worden .door Dejdar en Prat (1958) beschre
ven. Zij bestaan uit : 

1 .  verwijding en misvorming van de kelkjes en nierbekken; 
2. hypotonie en slechte ontlediging van het kelkensysteem; 
3. plaatselijke vermindering van de concentratie van het contrast-

middel in het nierweefsel en in de kelken; 
4. aanwezigheid van concrementen. 

Deze auteur legt bijzondere nadruk op het feit dat deze verande
ringen bijna altijd asymmetrisch optreden. Ook binnen één nier zijn 
de afwijkingen vaak onregelmatig verspreid. 

De fraaie beschrijving van Dejdar van de afwijkingen van het 
kelkensysteem luidt: "De nierpapil wordt vlakker en krijgt de vorm 
van een langwerpige driehoek met afgeronde hoeken. Later kan de 
papil geheel verdwijnen en ontstaat een holte met de convexiteit 
naar het parenchym toe. Sommige kelken krijgen een kogel- of 
torpedovorm of worden flardig van vorm. In andere gevallen wordt 
met het vlakker worden van de papil het kelkje wijder, vooral in 
dwarse richting. De hoeken van de fornix calycis buigen naar late
raal en in de richting van het pyelum, zodat paddestoelachtige 
vormsels ontstaan". 
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Volgens Hodson (1959) kan de röntgenoloog de diagnose chro
nische pyelonefritis stellen door het aantonen van een plaatselijke 
schrompeling van het nierparenchym, gecombineerd met "knots
vorming" (clubbing) in het kelkensysteem. 

Een imaginaire lijn, die alle papillen verbindt en bij de normale 
nier een kromme beschrijft evenwijdig aan het oppervlak van de 
nier, zal nu een onregelmatig verloop hebben; enkele kelken zullen 
buiten deze lijn vallen (Hodson, 1959) . 

Edwards (1965) noemt als veranderingen van het röntgenbeeld 
van de nier bij chronische pyelonefri tis: 

1 .  verkleining van de nierschaduw; 

2 .  onregelmatige niercontour; 

3. versmalling van de nierschors; 

4. misvormde nierkelken. 

Bij atrofie tengevolge van vaatafsluiting zal eveneens een locale 
versmalling van de schors te zien zijn, waarbij echter geen misvor
ming van de papil optreedt, hetgeen juist een typisch kenmerk van 

chronische pyelonefritis is (Hodson, 1963) . Het uitblijven van kelk
veranderingen bij atrofie tengevolge van ischemie werd pathologisch
anatomisch door Smith bevestigd (1962) . 

De knotsvormige verwijding (
"

clubbing") van het kelkensysteem, 
die bij hydronefrose wordt gezien, is algemeen en niet locaal zoals bij 
chronische pyelonefritis. Voor de versmalling van de nierschors, die 
bij obstructie gezien wordt, geldt hetzelfde. 

Volgens Deuticke (1965) kan de differentiële diagnose van chro
nische pyelonefritis ten opzichte van sommige vormen van nier
tuberculose moeilijkheden opleveren; hier kunnen echter de klinische 
en bacteriologische gegevens de doorslag geven. 

Er is in de literatuur een redelijke overeenstemming over de 
afwijkingen, die de röntgendiagnostiek bij de pyelonefritische nier 
aan het licht kan brengen. Het is bij de meeste auteurs moeilijk 
na te gaan, of de genoemde röntgenafwijkingen betrekking hebben 
op de bacteriële chronische pyelonefri tis of dat alleen verband be
staat met enkele, min of meer vage, pathologische beelden. De 
belangrijke vraag, of deze afwijkingen ook gezien kunnen worden 
bij andere nierziekten met een dergelijk distributiepatroon, blijft 
onbeantwoord. 

De bovengenoemde afwijkingen worden toegeschreven aan 
chronische pyelonefritis. Little e.a. (1965) maakten bij een aantal 
patiënten, bij wie op klinische gronden de diagnose 

"
acute pyelone

fritis" was gesteld, tijdens de ziekte en enige tijd er na een intra
veneus pyelogram. Bij de meeste patiënten waren er tijdens de acute 
episode geen afwijkingen aantoonbaar; de aangedane nier was nader
hand soms kleiner. De voor chronische pyelonefritis typische afwij-
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kingen van de kelken waren afwezig. De auteurs stellen, dat acute 
pyelonefritis een diffuse schrompeling van het nierparenchym ver
oorzaakt, maar geen misvormingen van het kelkensysteem nalaat. 
Naar hun mening, ook nog eens uiteengezet door de Wardener (1965), 
zijn de verlittekening en misvorming van de calyces, ja zelfs deuken 
in de niercontour, de rest van een in de jeugd doorgemaakte pyelone
fritis ; deze zouden op volwassen leeftijd niet meer ontstaan. De me
ning van deze schrijvers vindt nergens steun, maar wordt anderzijds 
ook niet weersproken. Met het bekende feit, dat de acute pyelonefritis 
een locaal proces is, zijn de opvattingen van de schrijvers niet te 
verenigen. 

2) Papilnekrose 

De papilnekrose is de enige afwijking, waarbij blijkens de litera
tuurgegevens de röntgendiagnostiek er niet volledig in slaagt om tot 
een sluitende differentiaaldiagnose tegenover chronische pyelone
fri tis te komen. Mede omdat beide aandoeningen bij dezelfde per
soon kunnen voorkomen is het gewenst op de pathologisch-anato-: 
mische, klinische en röntgenologische aspecten van papilnekrose in te 
gaan. 

De pathologische anatomie is het eerst door von Friedreich 
(1877) beschreven, terwijl de afwijkingen van het röntgenbeeld van 
de nier met papilnekrose voor het eerst door Praetorius (1937) en 
Günther (1937) vermeld werden. Later heeft Günther (1948) een 
gedetailleerde beschrijving gegeven van het retrograde pyelogram 
bij papilnekrose. 

Lindvall (1960) heeft aan papilnekrose een monografie gewijd. 
Naast een nagenoeg volledig literatuuroverzicht vindt men hier de 
beschrijving van 155 eigen patiënten. De nadruk valt op de röntgen
diagnostiek. 

Door bijna alle vroegere schrijvers wordt papilnekrose opgevat 
als een vorm van acute of chronische pyelonefritis. Meestal bestond 
een urineweginfectie, terwijl opvallend vaak hetzij diabetes mel
litus, hetzij een of andere vorm van obstructie in de afvoerende 
urinewegen werd aangetroffen, zoals Anthonissen (1953) in een over
zicht van de literatuur tot 1953 meedeelt. De diagnose papilnekrose 
werd als regel bij obductie gesteld. Aan de dood ging een fulminant 
septisch ziektebeeld met een snel teruglopen van de nierfunctie 
vooraf. De ernst van de klinische toestand maakte het röntgen
onderzoek van de nieren onmogelijk. 

Pas later is men tot het inzicht gekomen, dat papilnekrose met 
een dergelijk acuut, zeer ernstig lijden gepaard kán gaan, maar dat 
deze afwijking ook wordt gevonden bij een geheel ander klinisch 
patroon. Bij deze veel minder acute vorm is het in het algemeen wel 
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mogelijk om door een röntgenonderzoek van de nieren tijdens het 
leven tot de juiste diagnose te komen. 

De geheel andere aard van deze laatste vorm van papilnekrose 
komt ook in het werk van Lindvall tot uiting. Bij de overgrote meer
derheid van zijn patiënten bestond een chronische nierziekte. De be
kende factoren voor het verkrijgen van papilnekrose n.l. diabetes en 
obstructie waren slechts bij 22 van 155 gevallen aanwezig. Bij de 
helft van de personen die hij beschrijft, bestond een langdurig mis
bruik van analgetica. Het ziet er naar uit dat bij misbruik van anal
getica de papilnekrose een ander klinisch beloop heeft. 

Anders gezegd, het verschijnsel "papilnekrose" komt voor 
bij twee ziekten van geheel verschillend karakter. De nekrose van 
de nierpapil is van deze ziekten slechts een complicatie, die de ernst 
van de nieraandoening onderstreept; het nierlijden heeft zich als 
regel al uitgebreid buiten de anatomische begrenzing van de papil. 
Papilnekrose is op zichzelf geen ziekte-eenheid. De klinische sympto
men, die rechtstreeks mogen worden toegeschreven aan het verval 
en loslaten van de nierpapillen, zijn dan ook maar een ondergeschikt 
deel van de totale symptomatologie ; de ernstige urineweginfectie 
en de acute of chronische nierinsufficiëntie treden vaak veel meer 
op de voorgrond. 

Lindvall noemt een aantal röntgenologische tekenen die aan de 
eigenlijke nekrose en holtevorming voorafgaan. Deze zijn : 

1 .  plaatselijke vermindering van de nierfunctie, hetgeen zich uit 
als een verminderde dichtheid van het contrast in de kelk, waar
van de papil nekrotisch wordt; 

2. verwijding van de fornix, de ruimte lateraal van de papil ; 

3. onregelmatige papilomtrek; 

4. streepvormige schaduwen in de papil als teken van een begin
nende afstoting. 

Bij de eigenlijke nekrose ontstaan er in de papil holten. De 
plaats en de vorm van deze holten is niet altijd gelijk. Günther 
(1948) heeft een indeling in twee types gegeven, die door latere 
schrijvers zonder meer is overgenomen. Een onderscheid tussen 
beide vormen is, descriptief gezien, reëel, maar mist echter iedere 
klinische of pathogenetische consequentie. Bovendien zijn de ge
bruikte termen 

"
medullaire" en 

"
papillaire" vorm van papilnekrose 

verwarrend. 
Bij de z.g. medullaire vorm ontstaat de nekrose midden in de 

papil, waarbij een holte ontstaat; later ontstaat een kanaaltje door 
de top van de papil, dat de holte met de calyx verbindt. Op de 
röntgenfoto ziet men midden in de papil een min of meer ronde 
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schaduw, die van de contrastschaduw in de kelk wordt gescheiden 
door een dunne laag weefsel. Volgens Lindvall kan men bij de me
dullaire vormen nog een onderscheid makén tussen holtevorming 
die beperkt blijft tot de eigenlijke papil en lesies die zich verder 
perifeer in het parenchym uitbreiden. Bij de medullaire vorm is de 
holte meestal rond of ovaal. 

Bij de z.g. papillaire vorm van papilnekrose gaat de gehele papil 
verloren en kunnen er zelfs tekenen van verval in het omgevend 
parenchym aantoonbaar zijn. De nekrose en loslating beginnen in de 
fornix; zodoende ontstaat er een ruimte, die een rechtstreekse voort
zetting is van de calyx; op de foto is de nierpapil als contrastdefect 
verdwenen. Als de afgestoten papil in deze ruimte blijft liggen, 
ontstaat een centraal contrastdefect, met een ring van contrast er 
omheen. De holten van de papillaire vorm geven driehoekige scha
duwen, waarvan de basis naar de schors is gericht. 

Ook bij de papillaire vorm noemt Lindvall een variant, waarbij 
nekrose op het nabijgelegen nierweefsel overgrijpt. Door verschil.;. 
lende factoren, zoals verwijding door obstructie, schrompeling van 
nabij gelegen nierweefsel na een infectie en voortschrijden van de 
nekrose, kunnen eenmaal gevormde holten groter worden. 

Een losse papil kan als kristallisatiekern voor steenvorming 
optreden; er kunnen in en om het nekrotische weefsel gemakkelijk 
concrementen ontstaan, vooral als er een urineweginfectie blijft be
staan. Lindvall liet de stenen, die een nekrotische papil als kern had
den, kristallografisch onderzoeken. De meeste bevatten ammonium
magnesiumfosfaat als anorganisch materiaal, zodat het zeer waar
schijnlijk infectiestenen waren. Vaak werd deze steenvorming dan 
ook begeleid door een urineweginfectie met proteusbacteriën. 

Naar de mening van Lindvall biedt de differentiële diagnose 
van papilnekrose tegenover andere nieraandoeningen als tubercu
lose, dysplasie, divertikels en cysten van de kelken en de z.g. me
dullaire sponsnier niet zoveel problemen. Anders staat het met de 
afgrenzing tegenover chronische pyelonefritis zonder papilnekrose. 

De "knotsvormige" kelken, die men bij chronische pyelone
fri tis ziet, kunnen zeer veel lijken op de holten, die ontstaan bij de 
papillaire vorm van papilnekrose. Lindvall werpt zelfs de vraag op, 
of er in de meeste gevallen van chronische pyelonefri tis, waarbij 
men deze "knotsvormige" configuratie ziet, er in feite toch geen 
papilnekrose is. Bij de meeste gevallen van papilnekrose bestaat 
een urineweginfectie. Er zijn echter een aantal personen, bij wie de 
röntgenfoto een ondubbelzinnige papilnekrose toont, maar bij wie 
er nooit tekenen van een bacteriële infectie gevonden worden (Daw
born e.a. 1966) .  Bij deze mensen zou het kunnen zijn, dat er door 
papilnekrose lesies ontstaan, die imponeren als de afwijkingen van 
chronische pyelonefritis, hoewel er geen aanwijzingen voor een 
bacteriëel ontstekingsproces zijn. 
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Samenvatting 

Uit de literatuur blijkt dat intraveneuze, eventueel retrograde 
pyelografie een betrouwbare methode is om de diagnose chronische 
pyelonefritis te stellen. Het röntgenbeeld is in zijn klassieke vorm 
vrij specifiek. 

Een werkelijk probleem is de differentiële diagnose ten op
zichte van de papillaire vorm van papilnekrose ; de betekenis van 
dit onderscheid is voor de praktijk niet al te groot, omdat er bij 
papilnekrose meestal chronische pyelonefritis bestaat. 

D. Bacteriologie 

De bacteriologische diagnostiek van chronische pyelonefritis valt 
uiteen in enkele onderdelen, die ieder afzonderlijk zullen worden 
besproken. 

1) Het aantonen van bacteriën in nierweefsel 

Als men in het nierparenchym de aanwezigheid van pathogene 
micro-organismen vaststelt en het histologisch onderzoek van het
zelfde weefsel levert tekenen van ontsteking op, dan is daarmee 
voldaan aan de eisen, die men mag stellen aan de diagnostiek van 
een bacteriële ontsteking van de nier. 

Het onderzoek naar de aanwezigheid van bacteriën stuit op een 
aantal praktische moeilijkheden, die samenhangen met de wijze, 
waarop men tijdens het leven nierweefsel voor bacteriologische 
diagnostiek verkrijgt. 

Door een aantal onderzoekers (Jackson e.a. 1957, Yow e.a. 1 960, 
Jacobson e.a. 1962) is getracht uit nierweefsel, dat bij een biopsie 
werd verkregen, bacteriën te isoleren. Slechts bij een zeer gering 
aantal personen gelukte dit, ook al waren er zeer duidelijke aan
wijzingen voor het bestaan van een diffuse pyelonefritis. 

Brun e.a. (1960, 165) kweekten uit 9 van 22 respectievelijk uit 24 
van 79 nierbiopten van lijders aan chronische pyelonefritis, micro
organismen, die meestal dezelfde waren als tegelijkertijd in de urine 
werden gevonden. Dit resultaat, dat veel beter is dan dat van andere 
onderzoekers, betekent evenwel, dat het bij de grote meerderheid 
niet lukte om bacteriën in de nier aan te tonen. Dit is des te op
merkelijker, omdat van de 79 personen met chronische pyelone
fri tis er 45 een urineweginfectie hadden. 

Gedeeltelijk mag dit worden toegeschreven aan de technische 
onvolkomenheden van de gebruikelijke procedure, waarbij geen 
nierweefse1 zelf, maar weefselvocht of bloed uit de biopsienaald 
wordt gekweekt, terwijl de onmogelijkheid een gerichte punctie te 
doen ook een rol speelt. 
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Toch kan dit niet de enige oorzaak zijn. Pawlowski e.a. (1963) 
deden een gerichte punctie in nieren van geobduceerde personen en 
mikten daarbij op lesies, die macroscopisch als pyelonefri tis impo
neerden. Slechts bij 14 van 49 nieren met chronische pyelonefritis 
met segmentkernige leukocyten in het filtraat werden uit het onder
zochte weefsel bacteriën geïsoleerd. 

Er zijn aanwijzingen, dat sommige bacteriën zich in vormen 
kunnen veranderen, die op de gewone voedingsbodems niet kunnen 
worden geïsoleerd. Van verschillende bacteriën zoals E .coli, proteus
soorten en enterokokken (Braude e.a. 1961,  Guze en Kalmanson 
1965) is bekend, dat zij onder bepaalde omstandigheden kunnen over
gaan in z.g. "protoplasten", door de laatste schrijvers gedefiniëerd 
als osmotisch labiele bacteriecellen, die hun celwand geheel of ge
deeltelijk hebben verloren. Deze varianten kunnen alleen in een 
hypertoon milieu in stand blijven en vallen bij een daling van de 
osmolaliteit van hun omgeving uiteen. In het meest centrale deel 
van het merg, waar de lis van Henle ombuigt in de richting van de 
schors, heerst vermoedelijk ook bij de mens een osmolali tei t van 
800 tot 1200 milliosmolen per kg water. Hier is de fysisch-chemische 
voorwaarde aanwezig, die noodzakelijk is voor overleving van proto
plasten. 

Gutman e.a. (1965) vonden deze varianten tijdens antibiotische 
therapie in de urine bij mensen met chronische urineweginfecties 
en/of chronische pyelonefritis. Op dit moment viel de gewone urine
kweek negatief uit. Na het staken van de behandeling kwamen in 
de urine weer bacteriën met de oorspronkelijke vorm voor; deze 
hadden dezelfde biochemische en serologische eigenschappen als de 
protoplasten, die tevoren waren gevonden. Bij één patiënt konden 
de protoplasten zowel in het nierbiopt als in de urine aangetoond 
worden. 

De ingewikkelde technische opzet, die het isoleren van proto
plasten vereist, maakt dat dit onderzoek voorlopig geen routine
karakter zal krijgen. De resultaten van Gutman e.a., die er slechts 
bij 11 van 57 personen in slaagden protoplasten te vinden, zijn ont
moedigend. Zij wekken nog niet de verwachting, dat het feit, dat 
het nierweefsel meestal steriel blijkt bij het gebruikelijke bacteriolo
gische onderzoek, geheel door het voorkomen van deze varianten 
wordt verklaard. 

Tuttle (1965) benaderde het probleem van het aantonen van 
bacteriën in nierweefsel op andere wijze. Door coupes van nier
weefsel, afkomstig van obductiemateriaal met een fluorescerend 
antiserum te bedekken, maakte hij bacteriën of amorf materiaal van 
bacteriële herkomst zichtbaar. De bacteriën, die uit de urine waren 
geïsoleerd, werden als antigeen voor het maken van antiserum ge
bruikt. Deze onderzoeker doet verder de suggestie om, als de bac-
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terie, die de infectie heeft veroorzaakt, niet gekweekt is, een nier
biopsie te kleuren met een fluorescerend, polyvalent antiserum. Dit 
antiserum zou antilichamen moeten bevatten tegen de meest voor
komende colistammen. 

Cotran e.a. (1963, 1963a) hadden in het dierexperiment reeds 
vastgesteld, dat met een fluorescerend antiserum bacteriën in het 
nierparenchym konden worden aangetoond. 

Ook van deze werkwijze valt niet te zeggen, of zij ooit het 
stadium van de praktische bruikbaarheid zal bereiken. 

2) Het voorkomen van bacteriën in de urine 

Als men aanneemt, dat de beschadiging, die men bij pyelone
fritis aantreft, wordt veroorzaakt door bacteriën, die in het nier
weefsel groeien en zich vermenigvuldigen, moeten deze bacteriën 
geregeld in de urine aantoonbaar zijn. 

In het dierenexperiment is dit o.a. door Guze e.a. (1961) en Sanford 
e.a. (1962) gevonden. Deze onderzoekers vonden bij een ontsteking 
van de nier, die verwekt was door intraveneuze injectie van bac
teriën, steeds bacteriën in de urine, zolang deze ook uit het nier
weefsel konden worden geïsoleerd. In een onderzoek van Andersen 
en Jackson (1962), die bij ratten de nieren langs retrograde weg 
infecteerden, werden ook slechts bacteriën in de urine aangetroffen, 
als ook de nieren nog een positieve kultuur opleverden. Opmerkelijk 
was hierbij dat de pyelonefritis zich langzaam uitbreidde en er 
slechts een mononucleair infiltraat bestond; dit is een model, dat 
de humane chronische pyelonefritis qua verloop veel beter nabootst 
dan de gebruikelijke dierproeven. 

In het patiëntenmateriaal van Raaschou (1 948) ,  Brod (1956), 
Kleeman e.a. (1960) en Grieble en Jackson (1960) kwamen echter 
personen voor, die geen urineweginfectie hadden, ondanks het feit, 
dat blijkens de klinische en histologische afwijkingen de diagnose 
pyelonefritis niet in twijfel was. Kleeman e.a. (1960) zeggen 

"Evidence of active infection may not be present at certain times 
in spite of widespread parenchymal changes at autopsy". 

Daarentegen vonden MacDonald e.a. (1957) een urineweginfectie 
bij 14 van 1 7 personen met een actieve pyelonefri tis. Uit dit onder
zoek, waar men strenge histologische en bacteriologische kriteria 
aanlegde, blijkt dat pyelonefritis toch wel meestal begeleid woTdt 
door bacteriurie. Slechts verder onderzoek langs deze weg kan duide
lijk maken, of en waarom bij patiënten met een bacteriële chronische 
pyelonefritis een urineweginfectie soms ontbreekt. 

Bij een actieve pyelonefritis, maar ook bij een ontsteking van 
de lagere urinewegen zal men in de urine in grote getale pathogene 
bacteriën aantreffen. Als er een belangrijke bacteriurie wordt gecon
stateerd, dan rijst onmiddellijk de vraag, waar deze bacteriën van-

28 



daan komen. Het klachtenpatroon zal in eerste instantie tot leidraad 
dienen, al is 't wel de vraag, in hoeverre dit betrouwbaar genoeg is 
om de infectie te localiseren. 

Kleeman e.a. (1960) vonden immers, dat slechts bij een klein 
deel van de lijders aan acute pyelonefritis de klassieke combinatie 
van koorts en eenzijdige pijn in de flank bestond. 

Kass (1962) is zelfs van mening dat er geen betrouwbare 
methode is om op klinische gronden uit te maken, hoe vaak een 
urineweginfectie door pyelonefritis wordt begeleid. 

Stamey (1965) e.a. menen, dat men het bestaan van pyelone
fritis alleen kan bewijzen door bacteriën uit de ureterurine te isole
ren. Zij verrichtten een kateterisatie van beide ureteren en kweek
ten de urine, die opgevangen werd. Bij 95 vrouwen met recidive
rende urineweginfecties bleken 38 (40 %) alleen bacteriën in de 
blaasurine te hebben. Bij 30 (32 %) bevatte de urine uit beide urete
ren ook bacteriën, terwijl dit bij 27 (28%) slechts aan één kant het 
geval was. De resultaten van dit vrij ingrijpende onderzoek laten 
zien, dat bij meer dan de helft van deze patiënten er ook een ont
stekingsproces proximaal van de blaas was. Het vinden van bac
teriën in ureterurine is een sterk argument voor het bestaan van 
pyelonefritis ; geheel bewijzend is het niet, omdat er alleen pyelitis 
zou kunnen bestaan. 

3) Het aantonen van een urineweginfectie 

De wijze waarop de urine het best kan worden onderzocht op 
aanwezigheid van pathogene bacteriën; is meermalen het onderwerp 
van discussies geweest, die ook in de Nederlandse literatuur zijn 
neergelegd (Houtzagers, Mouton, Lubsen 1962) .  

Het belangrijkste probleem is gelegen in het feit, dat bij de 
vrouw de spontaan geloosde urine naast bacteriën uit de urinewegen 
ook vaginale flora kan bevatten. 

De diagnostiek en behandeling van urineweginfecties zijn sinds 
1937  een obj eet van onderzoek van Prof. Borst en medewerkers te 
Amsterdam. De daar levende inzichten zijn door Lubsen (1 962) nog 
eens naar voren gebracht. 

Volgens hem is voor de klinische diagnostiek het microscopisch 
onderzoek van het gekleurde urinesediment de souvereine methode. 
Lubsen geeft de voorkeur aan de kleuring met Löfflermethyleen
blauw en meent zelfs, dat de gramkleuring voor de diagnostiek en 
behandeling van banale urineweginfecties geen voordelen biedt. 
Urine, die veel vaginale epitheelcellen bevat, moet niet worden 
onderzocht. 

Een kweek van de urine wordt slechts dan ingezet, als de urine
weginfectie niet op de behandeling met een sulfonamide of ni tro
furan toine reageert. 
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Door Kass (1955, 1956) werd een geheel andere methode aan
bevolen. Hierbij moeten wij onderstrepen, dat hij zijn werkwijze 
heeft gekozen als instrument om een geheel andere vraagstelling te 
beantwoorden dan die bij de individuele patiënt aan de orde is. 

Een groot deel van de gevallen van chronische pyelonefritis 
wordt pas bij obductie ontdekt ; dit impliceert, dat deze ziekte bij 
vele lijders slechts weinig symptomen geeft. Wil men chronische 
pyelonefritis in een vroeger stadium opsporen, dan zal het onderzoek 
zich ook moeten richten op personen, die geen klachten van de kant 
van de nieren of urinewegen hebben. 

Kass' hypothese, zoals uiteengezet in 1960, is, dat een asympto
matische bacteriurie voorafgaat aan en predisponeert tot pyelone
fritis. Letterlijk formuleert hij het zo: "Asymptomatic bacteriuria 
is a disease state that plays a key role in the pathogenesis of pyelo
nephritis". Men zou de toekomstige lijders aan chronische en acute 
pyelonefritis moeten zoeken onder diegenen die nu een asymptoma
tische bacteriurie hebben. 

Om een asymptomatische bacteriurie op te sporen was het 
noodzakelijk de urine van grote groepen personen te onderzoeken. 
Voor een dergelijk epidemiologisch onderzoek had hij behoefte 
aan een werkwijze, die zoveel mogelijk gestandaardiseerd was en 
liefst kwantitatieve en objectieve gegevens opleverde. Het onder
zoek moest kunnen worden uitgevoerd door personeel met een 
beperkte bacteriologische scholing. Bovendien moest, omdat het 
onderzoek bij dezelfde persoon slechts één- of tweemaal kon wor
den verricht, de invloed van vaginale verontreiniging zoveel mogelijk 
worden geëlimineerd. 

De werkwijze, die naar zijn mening het beste aan deze eisen 
voldeed, was de telling van het aantal bacteriën in niet-gecentrifu
geerde urine. Hierbij worden met verschillende verdunningen van 
urine gietplaten gemaakt, vervolgens gekweekt en het aantal kolo
nies bacteriën geteld. Een modificatie hiervan is, dat met behulp 
van een geijkt entoog urineverdunningen op verschillende sectoren 
van een petrischaal met voedingsbodem worden gebracht, zoals o.a. 
door Yow e.a. (1960) is beschreven. 

Deze kwantitatieve kweekmethode is in de Verenigde Staten 
door vele onderzoekers toegepast (Sanford 1956, Jackson e.a. 1958, 
Kleeman e.a. (1960). Blijkens de toonaangevende Amerikaanse litera
tuur, zoals neergelegd in het tweede verslag van het internationale 
symposium over pyelonefritis, dat in 1964 werd gehouden, wordt 
deze telmethode algemeen toegepast. Het nut en de noodzaak wor
den echter door sommigen in twijfel getrokken (Switzer 1960, Maisso
net en Antoine 1964, Lubsen 1962) . 

Kass (1955) neemt als grens tussen wél en géén urineweginfec
tie het getal van 100.000 bacteriën per ml niet-gecentrifugeerde 
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urine. Als hij twee urinemonsters van dezelfde persoon, waarvan 
het ene door spontane lozing en het andere door kateterisatie was 
verkregen vergeleek, vond hij , dat, als de spontaan geloosde urine 

1 tweemaal achtereen 1 05 of meer bacteriën per ml. bevatte, er 96% 
kans was, dat er een urineweginfectie was blijkens de kweek van 
de kateterurine. Kass (1955) noemt een aantal omstandigheden 
zoals de aanwezigheid van bacteriedodende medicamenten in de 
urine, een lage pH van de urine of een obstructie in de urinewegen, 
waarbij ondanks een actieve urineweginfectie het aantal bacteriën 
per ml urine minder dan 105 zal zijn. 

De achtergrond van deze kwantitatieve maatstaf is het bekende 
feit, dat urine voor de meeste gramnegatieve verwekkers van urine
weginfecties een goede voedingsbodem is ; zij zullen zich in de blaas 
snel vermenigvuldigen. Bacteriën die uit de vagina of van het peri
neum afkomstig zijn, komen pas bij de mictie in de urine en zullen in 
een veel geringer aantal aanwezig zijn, mits de urine korte tijd na 
de mictie wordt onderzocht. 

De operationele definitie "meer dan 105 bacteriën per ml urine 
is een significante bacteriurie", die voor epidemiologische doeleinden 
is opengesteld, mag niet zonder meer in de diagnostiek van urine
weginfectie van de individuele patiënt worden overgenomen. 

Tegen het getal van 105 zijn ook bezwaren gerezen. Sanford 
(1956) noemt het getal van 1 000 ·bacteriën per ml urine als de grens 
tussen infectie en contaminatie. Stamey e.a. (1965) vonden bij vrou
wen, waarbij geen urineweginfectie bestond, ten hoogste 900 bac
teriën per ml urine. 

Er zijn inderdaad omstandigheden denkbaar, zoals een ver voort
geschreden chronische pyelonefri tis met polyurie, waarbij het getal 
105 bacteriën per ml niet wordt bereikt. Anderzijds kan de veront
reiniging met vaginale fluor dusdanig zijn, dat het aantal vaginale 
bacteriën meer dan 105 bedraagt. Bij dergelijke patiënten leidt de 
blinde toepassing van de maatstaf van 105 bacteriën tot een verkeer
de conclusie. Voor epidemiologische doeleinden is deze fout aanvaard
baar, maar bij de diagnostiek van de individuele patiënt kan men 
zich hier niet bij neerleggen. Door herhaald mikroskopisch onder
zoek, zonodig aangevuld met kweken van de urine, zal men tot de 
juiste diagnose trachten te komen. 

Over de grote waarde van het mikroskopisch onderzoek van het 
urinesediment voor de klinische diagnostiek bestaat ook nauwelijks 
verschil van inzicht; hierop wordt ook gewezen door Kass (1965a) en 
Kunin (1965), die voor epidemiologisch onderzoek van de telmethode 
gebruik maken. 

Het mikroskopisch onderzoek van het gekleurde sediment en 
de bacterietelling zullen in het overgrote deel der gevallen tot de
zelfde slotsom leiden. Het enige vergelijkende onderzoek dat ik in 
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de literatuur heb kunnen vinden is van Mouton (1964) .  Hij vond dat 
de telplaatmethode iets betere resultaten opleverde dan de beoor
deling van het grampreparaat van het sediment. Het verschil was 
echter gering. Hij beveelt toepassing van beide methoden naast 
elkaar aan. 

Bij het microscopisch onderzoek van het sediment heeft men 
de uitslag in korte tijd ter beschikking. Alleen daardoor is de bete
kenis van deze werkwijze voor de diagnostiek van alledag groter 
dan alle andere procedures, al zal men zijn bevindingen geregeld 
door een kweek moeten laten controleren. 

4) De aard van de bacterieflora 

De aard van de bacterieflora, die bij urineweginfecties wordt 
aangetroffen, is in grote overzichtsartikelen besproken (Coleman 
en Taylor 1949,  Lubsen 1962, Grosberg e.a. 1962). 

De meest voorkomende verwekker is de Escherichia coli. Daar
naast worden paracolonbacteriën, Aerobacter aerogeneses, verschil
lende proteussoorten (P. mirabilis, P. rettgeri, P. vulgaris en P. mor
ganii) , enterokokken, stafylokokken en Pseudomonas pyocyanea ge
zien. Andere bacteriën worden veel minder vaak gekweekt. 

Uit de bovenaangehaalde publicaties blijkt, dat de aard van de 
flora afhankelijk is van de aanwezigheid van urologische af
wijkingen, terwijl de voorafgaande behandeling met bacteriedo
dende middelen en instrumentatie van de urinewegen eveneens grote 
invloed uitoefenen op de soort bacteriën en hun gevoeligheid voor 
verschillende antibiotica en chemotherapeutica. 

In het algemeen blijkt, dat, naarmate de frequentie van urolo
gische afwijkingen en ingrepen toeneemt, het voorkomen van coli
bacteriën afneemt en pseudomonas- en proteussoorten meer op de 
voorgrond treden. 

De bacteriële flora, die bij chronische pyelonefri tis in de urine 
gevonden wordt, wijkt niet af van die van urineweginfecties, waar
bij een localisatie lager in de urinewegen wordt aangenomen. Yow 
e.a. (1960) vonden bij 29 patiënten met chronische pyelonefritis 1 1  
met colibacteriën, 4 met A .  aerogenes, 2 met proteussoorten en 12  met 
andere, deels menginfecties. In de gegevens van Stamey e.a. (1965) 
is eenzelfde verdeling te zien. 

Er zijn geen aanwijzingen, dat er een speciale 
"

nefropathogene" 
flora zou zijn, maar dit punt heeft nog onvoldoende aandacht gehad. 

E. Het sediment 

Zoals bekend, worden bij een urineweginfectie vele segment
kernige leukocyten in het urinesediment gezien. Bij chronische 
pyelonefritis mag men dit ook verwachten. Soms ziet men echter 
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slechts enkele leukocyten per gezichtsveld (Schreiner 1957, Rel
man 1960) .  

Door Sternheimer en Malbin (1951) werd een kleuring met 
gentiaanviolet en safranine beschreven, die het mogelijk maakte 
twee "soorten" leukocyten in het urinesediment te onderscheiden. 
De ene "soort" had een donker cytoplasma en had geen bepaalde 
betekenis. De andere "soort" leukocyten had een bleek gezwollen 
cytoplasma, waarin soms bewegende korrels te zien waren. Deze 
korreltjes bewogen alleen, als de osmolaliteit van de urine laag was. 

Als deze "pale cells", "glitter cells" of "Sternheimer cells" in de 
urine zouden voorkomen, zou dat pleiten voor het bestaan van acute 
of chronische pyelonefritis. Reubi (1953) vond deze cellen bij pyelo
nefritis, maar ook bij andere nieraandoeningen, waarbij een urine
weginfectie als complicatie optrad. Bij diegenen, bij wie deze cellen 
niet werden gevonden, was geen enkele lij der aan pyelonefri tis. 

Poirier en Jackson (1957) toonden aan, dat de "glitter cells" 

jonge cellen waren. In de urine van 25 patiënten met klinische en 
histologische tekenen van pyelonefri tis vonden zij bij 22 tenminste 
eenmaal deze cellen. Bij zeven patiënten met een ander nierlijden 
werden deze cellen niet gezien. 

Men mag uit deze publicaties afleiden dat de "glitter cells" 

waarde voor de diagnostiek van pyelonefritis hebben. 
Addis (1948) en Hamburger e.a. (1951) hebben als eersten de tel

ling van het aantal leukocyten per gezichtsveld aangevuld door de 
bepaling van het aantal leukocyten, dat per tijdseenheid met de 
urine wordt uitgescheiden. Hamburger e.a. vonden bij normale per
sonen een gemiddelde uitscheiding van 30.000 leukocyten per uur. 

Houghton en Pears (1957) vonden, dat de uitscheiding van leuko
cyten bij gezonde individuen het aantal van 200.000 per uur niet 
te boven ging. 

Little (1962) legt de grens tussen normaal en pathologisch bij 
400.000 per uur. 

Verschillende Engelse onderzoekers stelden vast, dat, als de 
leukocytenuitscheiding bij chronische pyelonefritis binnen het nor
male bereik viel, er na toediening van bacteriële pyrogenen (Pears 
en Houghton, 1959) ,  prednisolon (Little en Wardener, 1962) of "Jec
toferR (Briggs en Kennedy, 1963) een sterke stijging optrad tot een 
verdubbeling van de uitgangswaarde. Een dusdanige stijging van de 
uitscheiding van leukocyten werd niet bij gezonden of andere nier
ziekten gezien. Aan deze provocatietest werd dan ook een bepaalde 
waarde voor de differentiële diagnostiek toegeschreven. 

Eigen waarnemingen (Zeppenfeldt, Beute en van der Hem) 
toonden aan, dat de uitscheiding van leukocyten, bepaald volgens 
de methode van Houghton en Pears (1957), bij lijders aan chronische 
pyelonefritis, ook zonder urineweginfectie, verhoogd was. De leuko-
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cytenuitscheiding bij chronische pyelonefritis zonder urineweginfec
tie verschilde echter niet van de uitscheiding bij primair glomeru
laire aandoeningen. Bij dezelfde persoon wisselde de uitscheiding 
van dag tot dag sterk. Een min of meer constant basaal niveau van 
uitscheiding, conditio sine qua non voor een provocatieproef, ont
brak. 

Presscott (1965, 1966) determineerde de aard van de cellen, die 
met de urine werden uitgescheiden, door middel van een kleuring. 
Naar zijn mening is het niet mogelijk om zonder een kleuring leuko
cyten en renale tubuluscellen van elkaar te onderscheiden; bij de 
waarnemingen van bovengenoemde onderzoekers zouden deze laatste 
cellen vermoedelijk zijn meegeteld. 

Presscott vond bij gezonde mannen een gemiddelde uitscheiding 
van 29.000 leukocyten per uur, in 95% van de bepalingen bleef de 
uitscheiding beneden de 95.000 per uur. Bij gezonde vrouwen bedroeg 
de gemiddelde uitscheiding 107.000 per uur, terwijl in 95 % van de 
bepalingen waarden beneden 470.000 per uur werden gevonden. 
Bij vele personen verschilde leukocytenuitscheiding van dag tot dag 
aanzienlijk. 

De telling van leukocyten maakt het mogelijk om bij een patiënt, 
bij wie het urinesediment nauwelijks als pathologisch imponeert, 
toch een significante pyurie te onderkennen. Bovengenoemde publi
caties geven echter niet de hoop, dat de leukocytentelling van veel 
betekenis zal zijn. 

Bij een intrarenaal ontstekingsproces mag men uitscheiding van 
cylinders verwachten, die grotendeels uit leukocyten bestaan. 

Relman ( 1960) en Hoeprich (1961)  vonden bij herhaald onderzoek 
van de urine van 29 respectievelijk 1 7  patiënten met bewezen 
pyelonefritis uiteindelijk bij allen leukocytencylinders. 

Kleeman e.a. (1960) menen, dat bij ongeveer een kwart van de 
lijders aan chronische pyelonefritis, geen leukocytencylinders gevon
den worden. 

Lubsen ( 1962a) beschouwt leukocytencylinders als een hoeksteen 
van de diagnose pyelonefri tis en zou bij het on tb reken ervan deze 
diagnose niet willen accepteren. 

Uit deze literatuurgegevens krijgt men de indruk, dat bij 
een grondig en herhaald onderzoek van de urine men meestal 
leukocytency linders zal kunnen vinden. Anderzijds moet de waarde 
niet overschat worden. Bij een aantal patiënten met chronische 
pyelonefritis, van wie de diagnose niet in twijfel is, worden deze 
elementen niet gevonden. Overigens komen deze cylinders ook voor 
bij andere nierziekten (Relman, 1960, Lubsen, 1962).  

Door Schreiner (1957) wordt er op gewezen, dat de toepassing 
van verschillende kleuringen, zoals van Sternheimer en Malbin (1951) 
het zoeken naar cy li:f1:ders vergemakkelijkt. Men kan soms zelfs 
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bacteriën in cylinders zichtbaar maken, wat uiteraard een zeer 
elegante demonstratie van intrarenale infectie is. 

F. Nierfunctiestoornissen 

Naast de algehele teruggang van de nierfunctie, komen bij 
chronische pyelonefritis nog enkele bijzonderheden wat betreft de 
nierfunctiestoornis voor, waardoor dit lijden zich onderscheidt van 
andere nefropathieën. In het verloop van chronische pyelonefritis 
treden soms vroegtijdig een verminderd maximaal concentratie
vermogen (Brod 1956) en een vermindering van het vermogen tot 
zoutretentie op (Joiner en Thorne 1952, Traeger e.a. 1964) terwijl ook 
de maximale capaciteit tot het uitscheiden van waterstofionen be
trekkelijk vroeg verminderd kan zijn. (Hodler en Schwarzenbach, 
1963). 

Het ligt voor de hand de oorzaken van deze stoornissen, die 
bij chronische pyelonefritis meer op de voorgrond treden dan bij 
andere nierziekten, te zoeken in beschadiging van die delen van het 
nefron, waar deze functies zijn gelocaliseerd. De plaats van het ont
stekingsproces - eerst in het merg, later in de schors - schept, lou
ter anatomisch gezien, een toestand, waarop geïsoleerde tubulaire 
stoornissen in een vroeg stadium kunnen worden verwacht. 

Bricker e.a. (1959) betoogden echter, dat bijvoorbeeld de ver
mindering van het concentratievermogen ook het gevolg kan zijn 
van een vermindering van het totale aantal werkzame nefronen. 
Zij toonden aan, dat, als een groot aantal nefronen is uitgevallen, 
het vermogen van de rest van de nier om water te conserveren nog 
zeer goed is, mits men aannam, dat het glomerulusfiltraat per 
overgebleven nefron sterk in volume is toegenomen. Later (Bricker 
e.a. ,  1964) toonden zij aan, dat inderdaad de glomerulusfiltratiesnel
heid in de werkzame nefronen toenam, als er een groot deel van de 
nier verloren ging. De hoeveelheid glomerulusfiltraat, die in de over
gebleven tubuli moet worden bewerkt, wordt veel groter. Op een 
gegeven moment gaat dit de maximale capaciteit te boven, waardoor 
de waterretentie vermindert. 

Voor de vermindering van het vermogen tot natriumretentie 
geven zij een analoge verklaring. 

In de zienswijze van Bricker is geen plaats voor de beschadiging 
van bepaalde structuren in de tubuli als oorzaak van deze functie
stoornissen. Het verlies van natrium en water, dat bij chronische 
pyelonefritis voorkomt, is naar zijn mening het gevolg van een 
"increased solute load per nephron". 

Gonick e.a. (1964) toonden in een aantal dierproeven aan, dat 
het verlies van natrium via dit mechanisme pas optreedt, als het 
aantal werkzame nefronen tot een zesde van het oorspronkelijke 
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aantal was gereduceerd. Als een te groot Na-verlies al optreedt, 
voordat vijf zesde van het nierparenchym verloren is gegaan, moet 
dit volgens deze onderzoekers het gevolg zijn van een specifiek 
tubulair def eet. 

Reeds eerder was door Kleeman e.a. (1960) aangegeven, dat 
een abnormaal zoutverlies al optrad, als het verlies van nefronen 
nog niet groot was. 

Stamey en Pfau (1963) toonden in een zeer minutieus onderzoek 
van een patiënte met eenzijdige pyelonefritis aan, dat er door de 
zieke nier veel meer water en zout werd uitgescheiden. De inuline
klaring van deze nier was nog ongeveer 70% van de inulineklaring 
van de gezonde kant. Op deze grond namen zij aan, dat er een 
specifieke stoornis van de functie van het distale einde van het 
nefron bestond. 

Bank en Aynedjian (1966) verwekten bij ratten een pyelonefritis, 
die een groot deel van beide nieren vernielde. Zij vergeleken de 
nierfunct_ie van deze dieren met die van ratten, waarbij door een 
chirurgische ingreep een ongeveer even groot deel van de nieren 
was weggenomen. 

De glomerulaire filtratiesnelheid en . de proximale tubulus
functies waren in beide groepen ratten in gelijke mate verminderd. 
De ratten met pyelonefri tis hadden echter een ernstiger gestoord 
concentratievermogen en verloren meer natrium. Dit kon niet het 
gevolg ·zijn van de overbelasting van de overgebleven nefronen, 
zoals Bricker (1959, 1964) meende, omdat deze bij beide groepen 
gelijk was. D e  stoornis in het concentratievermogen en de mogelijk
heid tot maximale natriumretentie moet volgens Bank en Aynedjian 
het gevolg zijn van een afwijking van de functie van de distale tubuli. 

Wat de pathophysiologie van het abnormaal verlies ook is, het 
is wel zeker, dat chronische pyelonefritis tot deze anomalie dispo
neert. Uit het nagenoeg volledige overzicht van de literatuurgege
vens dat Traeger e.a. (1964) aan de "salt-losing nephritis" wijdden, 
blijkt, dat chronische pyelonefritis verreweg de meest frequente 
oorzaak van dit ziektebeeld in zijn meest pregnante vorm is. 

Bij chronische pyelonefritis wordt één nier dikwijls ernstiger 
beschadigd dan de ander, wat kan resulteren in een verschil in de 
nierfunctie van beide nieren. 

Örsten (1966) heeft aan dit facet een monografie gewijd, waarin 
ook nagenoeg alle gegevens van vroegere onderzoekers op dit terrein 
zijn vermeld. Zijn eigen onderzoek toonde aan, dat, als de pyelone
fritis van matige ernst was, de extractie van para-aminohippuurzuur 
van één nier dikwijls sterker gestoord was aan de andere zijde. 
Ook was er een verschil in concentratievermogen, zonder dat dit 
significante proporties bereikte. Asymmetrie van de natriumuitschei
ding was niet aantoonbaar. De schrijver is van mening, dat het aan-
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tonen van een asymmetrie in enig aspect van de nierfunctie slechts 
een geringe rol speelt in de diagnostiek van chronische pyelonefritis. 
Brod (1956) is daarentegen van mening, dat een eventuele asym
metrie juist een belangrijk argument voor de diagnose pyelonefritis 
is. Ook het werk van Stamey en Pfau (1963) doet vermoeden, dat 
het rendement van het aantonen van een asymmetrie van bepaalde 
nierfuncties als het ·Conserveren van water en Na groter zou kunnen 
zijn dan Örsten aangeeft. 

Uiteraard is de bewerkelijkheid van de procedure, die de asym
metrie van de nierfunctie moet aantonen, namelijk het kateterise
ren van beide ureteren veel te groot voor de routinediagnostiek. Het 
risico voor de patiënt is bovendien ook niet denkbeeldig. 

G. Proteïnurie 

Brod (1956) vond bij de meeste lijders aan chronische pyelone
fritis eiwit in de urine, ook al was het niet bij ieder onderzoek 
aantoonbaar. Bij slechts 14 van 1 32 personen was de eiwituitschei
ding groter dan 5 gram per etmaal. Daarentegen scheidde meer dan 
de helft van de lijders aan chronische glomerulonefritis per dag 
meer dan 5 gram eiwit per 24 uur uit. 

Kleeman e.a . . (1960) vonden, dat de hoeveelheid uitgescheiden 
eiwit bij chronische pyelonefritis zelden meer dan één of twee gram 
per etmaal bedroeg. Volgens hen moet men er rekening mee houden, 
dat, als de eiwitexcretie groter dan vijf gram per etmaal is, de 
chronische pyelonefritis, die men heeft vastgesteld, secundair is aan 
een ander nierlijden. Een dergelijk groot eiwitverlies zou ook kunnen 
optreden, als chronische pyelonefritis wordt gecompliceerd door 
maligne hypertensie of decompensatio cordis. 

Fabre (1964) vond bij 45 % van 243 lijders aan chronische pyelo
nefritis geen proteïnurie. Bij 32 % was de proteïnurie zeer gering. 

Wat de aard van het uitgescheiden eiwit aangaat, vond Tidström 
(1963) als belangrijkste verschil tussen glomerulonefritis en pyelone
fritis, dat bij de laatste ziekte minder albumine en meer gamma
globuline in het papierelectroforese-patroon van de urine-eiwitten 
aanwezig was. 

Traeger en zijn medewerkers (1965, 1966) vonden in de urine van 
lijders aan chronische pyelonefritis een aantal eiwitfracties, die ook 
aanwezig waren in de urine van patiënten met functiestoornissen 
van het renale tubulaire apparaat. 

Bricker e.a. (1964) zouden de proteïnurie van de lijders aan chro
nische pyelonefritis als volgt willen verklaren. Bij vermindering van 
het aantal nefronen, dat aan de nierfunctie bijdraagt, wordt de hoe
veelheid eiwit, die onder physiologische omstandigheden door de glo
meruli wordt gefiltreerd, per overgebleven nefron groter. Prote-
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inurie zal pas dan optreden, als de gefiltreerde hoeveelheid eiwit 
de maximale capaciteit van de tubuli om het terug te resorberen 
overschrijdt. Bij het verminderen van het aantal werkzame nefronen 
zal de excretie van eiwit toenemen. 

Een grafiek van Kleeman e.a. (1960) illustreert het verband 
tussen de waarde van het serumkreatinine en de hoeveelheid eitwit, 
die door lijders aan chronische pyelonefritis per etmaal werd uitge
scheiden. Van de patiënten met een serumkreatinine van 2,5 mg% 
of meer was de eiwituitscheiding van 19 meer en van 10 minder 
dan één gram. Van de personen met een lager serumkreatinine 
scheidden vijf meer en 21 minder dan één gram eiwit per etmaal uit. 
De kans, dat dit resultaat door toeval zou zijn ontstaan, is minder 
dan 0,01. 

Volgens Brod (1964) wijst het optreden van een proteinurie van 
enige betekenis op een slechte prognose, omdat in dat geval bijna 
altijd de nierfunctie heeft geleden. 

Shapiro (1964) toonde aan, dat ratten met een experimentele 
pyelonefritis pas eiwit uitscheidden, als er een duidelijke vermin
dering van de nierfunctie was ontstaan. 

Uit deze publicaties kan men opmaken, dat de ernst van de 
nierfunctiestoornis één van de belangrijkste factoren is, die de grootte 
van de eiwituitscheiding bepaalt. De slechte prognose van lijders 
aan chronische pyelonefritis met een eiwitverlies van enige gram
men per etmaal wordt veroorzaakt door het feit, dat de nierfunctie 
bij een flinke proteïnurie meestal verminderd is. 
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HOOFDSTUK II 

BESPREKING VAN DE EIGEN PATIENTEN 

A. Beschrijving van de kriteria 

De diagnose chronische pyelonefritis werd bij de eigen patiënten 
gesteld op de aanwezigheid van bepaalde pathologisch-anatomische of 
röntgenologische kenmerken. Dit is een selectie op basis van aanwijs
bare morfologische afwijkingen. Het klinische beeld werd niet als 
uitgangspunt voor de diagnose genomen, omdat dit in vele gevallen 
niet typisch is. 

De aanwezigheid van een urineweginfectie werd niet als een 
noodzakelijke voorwaarde beschouwd. Zoals Kleeman e.a. (1960) 
mededeelden, bestaan er vormen van chronische pyelonefritis waarbij 
een urineweginfectie niet of moeilijk aantoonbaar is. Er bestaat 
echter nog wel enige twijfel over het bestaan van een dergelijk 
ziektebeeld. Als men op een bepaald tijdstip bij het röntgenologisch 
of pathologisch-anatomisch onderzoek afwijkingen aantreft, zoals bij 
�hronische pyelonefritis worden beschreven, zou het m.i. onjuist zijn, 
deze diagnose te laten vallen, als er geen urineweginfectie is. Wel 
moeten wij ons dan achteraf afvragen, of hier van een actieve bacte
riële pyelonefritis sprake is. 

Een aantal patiënten, die naar onze kriteria aan chronische 
pyelonefritis leden, werd buiten beschouwing gelaten, omdat de 
observatieduur te kort was of omdat andere ziekten, waaraan de 
patiënt leed, het beeld overheersten. 

De  keuze van de kriteria, die ik voor de diagnose heb aange
nomen, impliceert een bepaalde selectie. Natuurlijk mag de groep 
patiënten, die nader zal worden besproken, niet beschouwd worden 
als een aselecte steekproef uit de totale populatie van lijders aan 
chronische pyelonefritis. Aan iedere andere wijze van selectie kleeft 
echter hetzelfde bezwaar. Bij de beoordeling van de conclusie dient 
men met deze selecterende factoren rekening te houden. 

a) De pathologisch-anatomische kriteria 

De diagnose chronische pyelonefritis werd door de afdeling 
Pathologische Anatomie op de volgende gronden gesteld. 

Makroskopisch : 

1) de aanwezigheid van plaatselijke grove intrekkingen, tenzij 
het proces zo diffuus was, dat er een schrompelnier was ontstaan. 
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2) het bestaan van misvormingen van het pyelum ·en de calices. 

3) de aanwezigheid van locaal verlies van nierschors op doorsnee. 

Mikroskopisch : 

1) het bestaan van tekenen van ontsteking in en onder het 
pyelumslijmvlies. Dit punt werd als een zeer belangrijk punt ten 
gunste van de diagnose pyelonefritis beschouwd. 

2) het typische verdelingspatroon van het ontstekingsproces in 
het nierweefsel. Dit uit zich als het voorkomen van haarden met een 
lymfocytair of plasmocytair infiltraat, tubulusatrofie, pseudo
thyreoidstructuren en locale vaatwandverdikking naast gebieden, 
waar het weefsel er geheel normaal uitziet of in veel mindere mate 
is aangetast. 

3) de discongruentie van de ernstige tubulaire beschadiging en 
de bescheiden glomerulaire afwijkingen in een bepaald stadium van 
de ziekte. De afwijking die men het eerst zag als de glomeruli 
worden aangedaan, is de afzetting van bindweefsel aan de buitenkant 
van de kapsel van Bowman (pericapsulaire of periglomerulaire 
fibrose) . 

b) De röntgenologische kriteria 

De röntgenologische diagnose "chronische pyelonefritis" werd 
gesteld, als tenminste twee kelken van één nier de misvormingen ver
toonden, die door Dejda:r en Prat (1958) en Hodson (1959) beschreven 
zijn. In hoofdstuk I zijn deze publicaties besproken. De aanwezigheid 
van "knotsvormige" of zeer onregelmatige kelken werd als diagnos
tisch beschouwd. Uiteraard werden de delen van de nier, waar de mis
vormingen het gevolg zouden kunnen zijn van stuwing, tuberculose 
of een ruimte-innemend proces buiten beschouwing gelaten bij de 
beantwoording van de vraag, of er chronische pyelonefritis bestond. 

Tabel 1 geeft weer, hoe de diagnose bij onze patiënten werd 
gesteld. 

Bij zes patiënten waren de pathologisch-anatomische gegevens, 
die het postmortaal onderzoek opleverde, doorslaggevend voor de 
diagnose, die meestal al tijdens het leven gesteld was. 

Bij 53 patiënten werd de diagnose primair gesteld op de afwij
kingen, die het röntgen beeld van de nier te zien gaf. 

In totaal geschiedde bij 22 van onze 59 patiënten pathologisch
anatomisch onderzoek van nierweefsel. Van 1 6  kon tenminste één 
nier worden onderzocht (nefrectomie, obductie). Bij deze patiënten 
waren tenminste twee van de drie makroskopische kri teria en alle 
mikroskopische kriteria vervuld. Bij de overige zes patiënten werd 
een nierbiopsie (vijf) of een wigexcisie (één) uit de nier verricht. 
Hier stond uiteraard alleen het histologisch aspect ter beoordeling. 
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Slechts bij twee van deze zes patiënten zou het mogelijk geweest zijn 
om zonder de hulp van andere gegevens de diagnose te stellen. De 
afwijkingen, die bij het pathologisch-anatomisch onderzoek gevonden 
werden, worden in aanhangsel B vermeld. 

De afwijkingen, die bij het röntgenologisch onderzoek aan het 
licht kwamen, zullen in hoofdstuk II-B uitvoeriger worden besproken 
en er zal een verband worden gezocht tussen de grootte van de nier 
en het bestaan van een verminderde nierfunctie of een verhoogde 
bloeddruk. 

Bij op twee na alle patiënten gingen de misvormingen van de 
nierkelken gepaard met een locaal verlies van nierschors, dat zich 
uitte als een deuk in de laterale nieromtrek of overschrijden van de 
interpapillaire lijn (Hodson, 1959). 

Tabel 1.  Overzicht van de wijze, waarop de diagnose werd gesteld. 

Alleen op path.-anat. gronden (obductie) 

Primair op röntgenologische gronden 
waarvan ook path.-anat. onderzoek 
waarvan - obductie 

- nefrectomie 
- nierbiopsie of wigexcisie 

B. Beschrijving van de patiënten 
Persoonlijke gegevens 

6 patiënten 

53 
16 
5 
5 
6 

" 
" 
" 
" 
" 

Negenenveertig vrouwen en 10  mannen waren in ons onderzoek 
opgenomen. Een volledig overzicht van de belangrijkste gegevens 
vindt men in aanhangsel A. In tabel 2 vermelden we de samenstelling 
naar leeftijd  en geslacht. 

De gemiddefde leeftijd van alle patiënten was 42,0, de mediane 
40 jaar. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen was 41 ,1 ,  de mediane 
40 jaar. Bij de mannen was dit respectievelijk 46,3 en 45 jaar. 

Tabel 2 .  Verdeling van patiënten naar geslachts-en leeftijdsgroep. 

Leeftijd vrouwen mannen totaal 

10-19 5 0 5 
20-29 10 1 1 1  
30-39 7 1 8 
40-49 14 4 18  
50-59 4 2 6 
60-69 7 2 9 
70-79 2 0 2 -

Totaal 49 1 0  5 9  
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Vijfendertig vrouwen waren gehuwd of gehuwd geweest. 
Een korte bespreking zal worden gewijd aan de volgende 

punten : 
1 - de subjectieve klachten van de patiënten. 
2 - de aanwezigheid van een urineweginfectie. 
3 - de röntgenologische afwijkingen van de nieren. 
4 - het bestaan van hypertensie. 
5 - het voor-komen van proteïnurie. 
6 - de aanwezighetd van urologische afwijkingen en de 

invloed van urologische instrumentatie of operaties. 
7 - het ver1oop, de behandeling en prognose. 
8 - de aanwezigheid van "actieve pyelonefritis".  

1. De subjectieve klachten van de patiënten 

Bij de beoordeling van de klachten werd vooral aandacht besteed 
aan die subjectieve klachten, die de patiënten er toe brachten de hulp 
van de arts in te roepen. Feinstein (1964) noemde de klacht, waarvoor 
de lijder aan een bepaalde ziekte voor het eerst zijn arts raadpleegt, 
de "iatrotrope prikkel" .  Zoals deze schrijver opmerkt, kan de aard 
van de iatrotrope prikkel meteen aan een ziektebeeld een bepaald 
karakter geven, dat zekere consequenties voor het verloop en prog
nose in zich sluit. De aard van de symptomen, die na het eerste 
contact met de arts aan het licht komen en waarvan de iatrotrope 
prikkel meestal deel uitmaakt, kunnen in grote lijnen de prognose 
bepalen en d e  aangrijpingspunten van de therapie bepalen. 

Tabel 3 geeft een overzicht van iatrotrope prikkels van onze 
patiënten, terwijl in tabel 4 de frequentie van de meeSit voorkomende 
klachten vermeld wordt. 

Tabel 3. Overzicht van de iatrotrope prikkels bij 59 patiënten. 

a) Locale klachten : 26 patiënten 
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Pijn in de zij , eenzijdig 
ldem, met hoge koorts 
Aan beide zij den 

Mictieklachten : 
Idem, met hoge koorts 

Hematurie : 

b) Vage locale klachten : 6 patiënten 

Vage buikklachten : 

Vage rugklachten : 
Idem, met moeheid 
Idem, met hoofdpijn 

15 
4 
2 

2 
1 

2 

2 

2 
1 
1 



c) Algemene klachten : 5 patiënten 

Koorts 
Moeheid 
Moeheid en hoofdpijn 
Hoofdpijn 
Misselijkheid en braken 

1 
1 
1 
1 
1 

d) Klachten, vermoedelijk samenhangend met verminderde 
nierfunctie : 8 patiënten 

Braken 
Braken en moeheid 
Moeheid 
Moeheid en dorst 
Dorst 
Oedeem 
Sufheid 
Coma 

1 . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

e) Klachten, toegesch1·even aan de gevolgen van een verhoogde 
bloeddruk : 6 patiënten , 

Dyspnoe 3 
Dyspnoe en moeheid 1 
Dyspnoe 'en oedeem 1 
Cerebrovasculaire prikkelingsverschijnselen 1 

f) Klachten, veroorzaakt door een zwangerschapstoxicose : 

3 patiënten 

g) Div'e1·sen : 5 patiënten 

Hoge koorts bij een coma diabeticum 1 
Verminderde nierfunctie na coma diabeticum 1 
Verminderde nierfunctie na abortus 1 
Verminderde nierfunctie na vaginale bloeding 1 
Proteinurie bij keuring ontdekt 1 

Slechts 21 van de 59 patiënten zochten medische hulp, omdat zij 
pijn in de zij of in de costovertebrale hoek hadden. Bij negen anderen 
was dit symptoom eveneens aanwezig, maar het was bij deze 
patiënten niet de iatrotrope prikkel. Vijf'entwintig personen hadden 
noch spontane pijn noch slagpijn in de nierloges. 
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Het serumkreatinine van de 21 patiënten, van wie spontane pijn 
in die zij de iatrotrope prikkel was, was meestal lager dan het 
kreatinine van de 38, die wegens andere redenen onder de medische 
aandacht waren gekomen (toets van Wilcoxon, p kleiner dan of gelijk 
aan 0,034) .  

Van de 26 patiënten, die hetzij spontaan hetzij bij palpatie 
eenzijdige pijn in de zij hadden, vertoonden blijkens het röntgenolo
gisch onderzoek slechts tien alléén afwijkingen aan de kant, waar de 
pijn werd gevoe1d. Vijftien van deze 26 hadden ondanks het bestaan 
van unilaterale pijn dubbelzijdige afwijkingen op het intraveneuze 
of retrograde pyelogram. 

Zeventien patiënten hadden rugklachten, die niet nauwkeurig 
te localiseren waren en waarvan het karakter moeilijk te beschrijven 
was. Bij vier patiënten waren deze vage rugklachten, al dan niet 
gecombineerd met moeheid of hoofdpijn, de iatrotrope prikkel. 

Klachten over branderige of anderszins pijnlijke mictie werden 
door 20 patiënten geuit. Bij vier daarvan bestond op dat moment 
geen urineweginfectie. Slechts 1 6  van 46 personen, die een urineweg
infectie hadden klaagden over dysurie. Dysurie was bij drie patiënten 
de iatrotrope prikkel. 

Hoofdpijn bestond bij 29 patiënten en was de iatrotrope prikkel 
van drie patiënten. Hypertensie, gedefiniëerd als een diastolische 
bloeddruk van meer dan 100 mm Hg, kwam bij deze groep niet 
significant vaker voor dan bij personen zonder hoofdpijn. 

Vierendertig patiënten klaagden over moeheid. Voor zeven was 
dez;e klacht de aanleiding tot het eerste bezoek aan de arts. Verband 
tussen de aanwezigheid van deze klacht en het bestaan van een 
urineweginfectie was niet aanwezig. 

Het ureumgehalte van het bloed van patiënten met klachten 
over moeheid was hoger dan van personen zonder deze klacht (toets 
van Wilcoxon, p kleiner dan of gelijk aan 0,009). Toch bestonden ook 
moeheidsklachten bij vele patiënten met een normaal ureumgehalte 
van het bloed. 

Kort samengevat, de meest voorkomende iatrotrope prikkel was 
pijn in de zij of in de costovertebrale hoek. Onder diegenen, die de 
eerste maal de arts wegens andere klachten consulteerden, telden wij 
meer patiënten met een verhoogd serumkreatinine. 

Moeheid was de meest voorkomende klacht, maar niet vaak een 
iatrotrope prikkel. Belangrijk is dat 25 patiënten geen spontane pijn 
noch slagpijn in de n:i:erstreek hadden. 

Het klachtenbeeld was zeer gevariëerd en klachten, die men zou 
verwachten zoals pijn in de zij en dysurie waren beslist niet in alle 
gevallen aanwezig. Hoofdpijn en moeheid waren tenminste even 
belangrijk. 
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Tabel 4. Het voorkomen van de belangrijkste klachten 

De getallen geven het aantal patiënten aan en het percentage dat het 
genoemde aantal van de gehele groep van 59 uitmaakt. 

Moeheid 34 - 58 % 
Pijn in de zij 30 - 51 % 
Hoofdpijn 29 - 49 % 
Dysurie 20 - 34 % 
Vage rugklachten 17  - 29 % 

2. De aanwezigheid van een urineweginfectie 

Met urineweginfectie wordt bedoeld de aanwezigheid van ze.er 
veel pathogene bacteriën in de urine. De beoovdeling van het Streek
laboratorium voor de Volksgezondheid luidde dan "grote groeidicht
heid" .  Bij 1 7 patiënten werd bovendien een bacterietelling verricht 
en werden één- of meermalen meer dan 105 bacteriën per ml urine 
gevonden. Bij het overgrote deel van de urinemcm.sters, waarop de 
diagnose urineweginfectie we:vd gesteld, was het grampreparaat van 
het sediment reeds bewijzend voor deze diagnose. 

Tabel 5 geeft een overzicht van de bacteriën, die bij dit onder
zoek werden geïsoleerd. 

Tabel 5. Overzicht van de aard van geïsoleerde bacteriën. De getal
len geven het aantal patiënten aan. 

Urineweginfectie met één bactel'ie 

Coligroep 26 
Streptococcus faecalis 1 
Proteus mirabilis 4 
Proteus vulgaris 1 

Urineweginfectie met mee1· dan één bacterie 

Coligroep en Proteus mirabilis 5 
Coligroep en Streptococcus faecalis 4 
Proteus mirabilis en Streptococcus faecalis 1 
Aerobacter aerogenes en Proteus mirabilis 1 
Proteus mirabilis en Pseudomonas aeruginosa 1 
Coligroep en Pseudomonas aeruginosa 1 
Coligroep en Aerobacter aerogenes 1 

Twee en dertig patiënten hadden een urineweginfectie met één 
bacterie; meestal waren het bacteriën uit de coligroep. 

Bij 14 patiënten werden bij hetzelfde onderzoek meerdere soor
ten bacteriën uit de urine geïsoleerd; combinatie van een bacterie uit 
de coligroep met Proteus mirabilis of Streptococcus faecalis kwam 
het meeste voor. 
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Een associatie tussen een bepaalde bacterie of groep bacteriën 
en verhoogde bloeddruk of verminderde nierfunctie werd niet ge
vonden. 

Zoals in tabel 6 wordt aangegeven, werden bij de patiënten die 
infecties met proteus- of pseudomonasbacteriën hadden, vaker uro
logische afwijkingen gevonden dan bij personen van wie de urine
weginfectie door andere bacteriën werd veroorzaakt. 

Dertien patiënten hadden bij opname geen urineweginfectie, 
hoewel meerdere malen een onderzoek daarnaar werd ingesteld. Bij 
1 2  van deze 1 3  patiënten bleef de urine ook tijdens de observatie
periode steriel. Slechts bij één patiënt trad er in de terminale fase 
bacteriurie op ; deze was vermoedelijk het gevolg van een sepsis. 
Men krijgt de indruk, dat de afwezigheid van urineweginfecties een 
stabiel kenmerk van deze categorie was. 

Het ontbreken van urineweginfecties bij chronische pyelone
fritis, die men op röntgenologische of pathologische gronden heeft 
aangenomen, is een contradictoir en intrigerend verschijnsel. Wij 
hebben daarom een aantal aspecten van het ziektebeeld van deze 
dertien patiënten vergeleken met dat van de personen, die wel een 
urineweginfectie hadden. 

Er was geen significant verschil tussen de patiënten mèt en 
zonder urineweginfectie wat betreft de frequentie van voorkomen 
van de volgende klachten, verschijnselen en laboratoriumbevin
dingen: 

- vroegere cystitis 
- vroegere pyelonefri tis 

- urologische afwijkingen 
- analgeticamisbruik 
- moehe1id 
- hoofdpijn 

dysurie 
spontane pijn in de nierloges 

vage rugklachten 
diastolische bloeddruk 
> 100 mm Hg 
pyurie (> 5 leukocyten p.g.v.) 

- hematurie (> 2-3 ery's p.g.v.) 
- proteinurie 
- hemoglobinegehalte 
- ureumgehalte serum 
- kreatininegehalte 

Slechts in twee opzichten was er een significant verschil tussen 
de patiënten mèt en zonder urineweginfectie. 

Van de patiënten zonder urineweginfectie had er niemand 
koorts (> 38,0° C), terwijl vijftien van 46 patiënten mèt een urine
weginfectie wel koorts hadden. Het verschil was significant 
(p == 0,025) . 

Verder was de bezinkingssne]ihe:id van de erythrocyten in het 
bloed van de patiënten zonder urineweginfectie meestal lager dan 
van diegenen, die wel een urinel\veiginfectie hadden. Dit verschil was 
significant (toets van Wilcoxorn, p gelijk aan of kleiner déln 0,042) . 
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Bij de bespreking van de diagnostiek van "actieve pyelonefritis" 
zullen dJeze dertien patiënten nog worden bezien. 

Résumé : De frequentie van voorkomen van de verschillende 
bacteriën bij deze patiënten met chronische pyelonefritis week niet 
af van het gebruikelijke patroon. 

De afwezigheid van koorts en de doorgaans lagere b ezinking 
waren de enige aspecten, waarin de lijders aan chronische pyelt>ne
fritis zonder urineweginfectie zich onderscheidden van diegenen, die 
wel een urineweginfectie hadden. 

Tabel 6. Verband tussen proteus- of pseudomonasbacteriën (alleen 
of in combinatie) en de aanwezigheid van urologische af
wijkingen. De getallen geven het aantal patiënten aan. De 
kans, dat dit resultaat op toeval berust is gelijk aan of 
minder dan 0,025. 

urologische geen urologische 
afwijkingen afwijkingen 

proteus of pseudomonas 9 5 

andere bacteriën 8 24 - - - -

Totaal 
1 7  29 

3.  De röntgenologische afwijkingen van de nieren 

totaal 

14 
32 
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Bij 53 van 59 patiënten beschikten wij over intraveneuze of 
retrograde pyelogrammen. Wij gingen na of de afmetingen van de 
nieren of de afwijkingen in verband konden worden gebracht met een 
eventuele vermindering van de nierfunctie of de aanwezigheid van 
hypertensie. 

De lengte van de nier, de afstand tussen de bovenpool en onder
pool, was de enige afmeting, waarmee rekening werd gehouden. De 
breedte werd niet in de berekening opgenomen; op een aantal pyelo
grammen was de laterale niercontour niet goed zichtbaar. Er was 
echter een zeer goede correlatie tussen breedte en lengte van de 
nieren van 20 personen waarbij de grootste breedte wel goed te 
meten was. (Spearman rangcorrelatie-coëfficiënt + 0,90) . 

Op grond van de lengte werd de betrokken nier ingedeeld in één 
van de drie categorieën - te groot, normale grootte, te klein. Voor 
het indelen van de nieren naar de lengte maakten wij gebruik van 
de gegevens van Moëll (1961) .  Op grond van metingen van normale 
nieren op de buikoverzichtsfoto vond Moëll, dat bij de vrouw de 
gemiddelde lengte van de rechter nier 12,3 cm en van de linker nier 
12,6 cm was. Bij de man vond hij voor de rechter nier een gemid-
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delde lengte van 12,9 cm en voor de linker nier 13,2 cm. De stan
daarddeviatie was bij al deze afmetingen 0,8 cm. 

Bij onze beoordeling werd een nier als te groot of te klein 
beschouwd, als de lengte meer dan tweemaal de standaarddeviatie 
afweek van de gemiddelde lengte, die door Moëll werd opgegeven. 

Over "schorsverlies" spreken wij , als de schors dun was bij een 
gedeformeerde kelk. Soms uitte zich dit als een deuk in de laterale 
niercontour, maar soms was schorsverlies alleen te zien, doordat de 
gedeformeerde kelk zeer dicht bij de laterale niercontour lag. 
(Zie foto's pag. 129 en 130) . 

Tabel 7 geeft de belangrijkste gegevens van de afwijkingen weer. 
(Zie pag. 49) . 

Het serumkreatinine was meestal verhoogd als beide nieren te 
klein waren. Bij die patiënten, die geen dubbelzijdige schrompel
nieren hadden, was het serumkreatinine als regel niet ernstig ver
hoogd, tenzij er een ernstig acuut ontstekingsproces bestond. Als één 
nier te groot was, was het serumkreatinine steeds beneden 1 ,4 mg% . 

Als het proces zich blijkens deformatie van de kelken tot één 
zijde beperkte, werd veel vaker een te grote contralaterale nier ge
vonden dan wanneer de ziekte dubbelzijdig was. 

Bij patiënten met twee te kleine nieren werd niet vaker hyper
tensie gevonden dan bij personen met minder uitgebreide afwijkin
gen. De patiënten, bij wie de lengte van beide nieren 1 ,5 cm of meer 
verschilde, hadden niet vaker hypertensie dan diegenen, bij wie het 
verschil in nierlengte minder was (tabel 8) .  

Tabel 8 .  Het verband tussen het voorkomen van hypertensie en het 
verschil in lengte van beide nieren op het pyelogram. 
De getallen geven het aantal patiënten aan. De verdeling 
van de frequenties valt geheel binnen de toevalskans. 

Verschil in lengte van beide nieren 

minder dan 1 ,5  cm totaal 
1 ,5 cm of meer 

Diastolische bloeddruk 
100 mm Hg of minder 15  20  35  

Diastolische bloeddruk 
meer dan 100 mm Hg 5 12 17  

-- -- --

totaal 20 32 52 
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Tabel 7. 

Overzicht van de röntgenologische afwijkingen en hun verband met serumkreatinine en hypertens�e. 
De getallen geven het aantal patiënten aan. 

totaal misvorming verlies van schors serum kreatinine diastolische 
v.d. kelken in mg% bloeddruk 

dubbel- een- dubbel- een- geen < 1 ,4 1 ,4-2,4 > 2,4 > lOO mm 

zijdig zijdig zijdig zijdig 

beide nieren te klein 8 8 5 3 1 . 7 3 

één nier te klein, 
andere normale lengte 15  10  5 9 6 1 1  2 2 5 

beide nieren normale 
lengte 1 6  10  6 6 9 1 9 5 2 4 

één nier te groot, 
één nier normaal 7 3 4 1 4 2 7 2 

één nier te groot 
één nier te klein 5 1 4 1 4 5 3 

beide nieren te groot 1 1 1 1 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Totaal 52 33 1 9  23 26 3 33 8 1 1  1 7  

1 
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Résumé : Het röntgenologisch onderzoek van de nieren is voor 
de diagnostiek van chronische pyelonefritis van groot belang. Er 
bestond eigenlijk geen verband tussen de grootte van de nieren en 
het serumkreatinine, zolang er geen dubbelzijdige schrompelnieren 
waren. Een asymmetrische localisatie van de afwijkingen had bij 
onze patiënten op de predipositie tot het krijgen van hypertensie 
geen invloed. 

4.  Hypertensie 

Aangenomen werd dat er hypertensie bestond, als de diastolische 
druk hoger dan 100 mm Hg kwik was. De gebruikelijke grenzen 
van 140/90 (Merrill 1966, Hegglin 1966) of 145/95 (Brod 1956) mogen 
voor epidemiologisch onderzoek voldoen, voor dit onderzoek waren 
zij te laag. Het zou m.i. niet reëel geweest zijn om aan te nemen, dat 
in de leeftijdsgroepen boven 50 jaar bij een bloeddruk van bijvoor
beeld 150/100 hypertensie bestond. 

Bij 39 personen was de diastolische bloeddruk tijdens de eerste 
opname niet hoger dan 100 mm. Twintig patiënten hadden een 
diastolische bloeddruk van hoger dan 100 mm Hg; bij negen daarvan 
was deze 120 mm of hoger. 

Bij het onderzoek van de oogfundus (consulenten afd. Oogheel
kunde, hoofd destij ds wijlen Prof. Dr. H. M. Dekking) werden lichte 
tot matige afwijkingen van de retinavaten gevonden. Bij slechts één 
patiënt met hypertensie werden daarnaast kleine bloedingen gezien. 

Tijdens de observatieperiode ontwikkelde zich hypertensie bij 
vier patiënten, die aanvankelijk een diastolische bloeddruk niet 
hoger dan 100  mm hadden. Bij drie daarvan ging het optreden van 
hypertensie gepaard met een achteruitgang van de nierfunctie. 

Bij één patiënte kreeg de hypertensie, die bij de eerste opname 
al bestond, een maligne karakter. Enkele maanden vóór de dood 
ging de nierfunctie snel achteruit en kreeg zij fundusafwijkingen, 
bestaande uit bloedingen, exsudaten en papiloedeem. 

Bij een man met éénzij dige chronische pyelonefri tis daalde de 
diastolische tensie van 1 10 tot 85 mm, toen de urineweginfectie met 
succes was bestreden. Twee en een half jaar later bleek de bloeddruk 
wederom sterk verhoogd te zijn, zonder dat een recidief van de 
pyelonefri tis kon worden aangetoond. 

Bij vier patiënten daalde de diastolische bloeddruk tot beneden 
100 mm en bleef tijdens de observatieperiode op dit peil. Bij één 
hiervan daalde de diastolische tensie van 130 tot 90 mm na de 
nefrectomie van een sterk geschrompelde, pyelonefritische nier. Bij 
de drie andere kon de bloeddrukdaling niet aan bepaalde factoren 
worden toegeschreven. Bij twee van deze drie patiënten kwamen nog 
verscheidene recidieven van de urineweginfectie voor, zonder dat 
de bloeddruk opnieuw steeg. 
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De leeftijdsopbouw en verdeling van de geslachten van de 
patiënten met hypertensie was nagenoeg gelijk aan die van de per
sonen zonder hypertensie. Wat betreft de leeftijdsverschillen, zie 
men tabel 9. 

Tabel 9. Voorkomen van hypertensie bij chronische pyelonefritis 
in verschillende leeftijdsgroepen. De getallen geven het 
aantal patiënten aan. 

leeftijd 

10-19 jaar 
20-29 j aar 
30-39 j aar 
40-49 j aar 
50-59 jaar 
60-69 jaar 
70-79 jaar 

Totaal 

diastolische bloeddruk 

:::; 100 mm Hg 

5 
6 
4 

13 
4 
5 
2 

39 

> 100 mm Hg 

0 
5 
4 
5 
2 
4 
0 

20 

De verwachting, dat wij boven 40 jaar meer hypertensie zouden 
aantreffen, kon niet worden bevestigd. 

Er werd verder naar een verband gezocht tussen de ernst van 
een eventuele nierfunctiestoornis, uitgedrukt in het serumkreatinine 
en het bestaan van hypertensie (tabel 10). De hypothese, dat bij 
patiënten met een hoger serumkreatinine vaker hypertensie zou wor
den gevonden, moest worden verworpen. De toepassing van de toets 
van Wilcoxon leverde nl. geen significante associatie op tussen de 
waarden van de diastolische bloeddruk en het serumkreatinine. 

Er was evenmin verband tussen de aanwezigheid van hyper
tensie en het bestaan van een urineweginfectie. 

Tabel 10. Het verband tussen hypertensie en serumkreatinine. De 
getallen geven het aantal patiënten aan. 

Serumkreatinine 

Totaal 

< 1 ,4 mg0/o 
1 ,4-2,4 mg'O/o 

> 2,4 mgO/o 

diastolische bloeddruk 

:::; 100 mm Hg > 100 mm Hg 

20 12 
6 3 

13 5 

39 20 

totaal 

32 
9 

18  

59  
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De frequentie van het voorkomen van hypertensie bij deze pa
tiënten met chronische pyelonefritis was laag (34%) .  Kincaid-Smith 
(1955) geeft een frequentie van 67°/o, Brod (1956) van 600/o op. Als wij 
de scheidingslijn tussen een normale en verhoogde bloeddruk van 
Brod nl. 145/95 zouden overnemen, zouden 32 van onze 59 patiënten 
(54°/o) aan hypertensie lijden. Dit percentage benadert de getallen 
van Kincaid-Smitih en Brod. 

Boven 40 jaar werd niet vaker hypertensie gevonden dan bene
den die leeftijd. Brod (1956) vond dit wel, maar uit zijn gegevens 
bleek, dat hypertensie vooral optrad bij de lijders aan chronische 
pyelonefritis, ouder dan 40 jaar, die een familiaire dispositie tot het 
krijgen van hypertensie hadden. 

Wij vonden geen aanknopingspunten voor de veronderstelling 
dat bij vermindering van de hoeveelheid functionerend nierparen
chym, grof gemeten aan de waarde van het serumkreatinine, er 
vaker een pathologisch verhoogde bloeddruk was. De predispositie 
tot hypertensie, die chronische pyelonefri tis schept, is niet recht
streeks afhankelijk van de mate, waarin het nierparenchym is aan
getast. 

Welke factoren bepaalden, of een patiënt met chronische pye
lonefritis hypertensie kreeg, was niet duidelijk. Reeds eerder ver
meldden wij , dat bij een asymmetrische localisatie van de chronische 
pyelonefritis niet vaker hypertensie voorkwam. 

De mogelijkheid, dat bij een aantal patiënten de verhoging 
van de bloeddruk geen relatie onderhield met chronische pyelone
fritis, konden wij uiteraard niet uitsluiten. 

5. Proteïnurie 

Bij 30 van onze 59 patiënten bestond proteïnurie; bij 29 werd 
nooit eiwit in de urine gevonden. 

Bij 50 van 59 personen werd naast dit kwalitatieve onderzoek 
ook de kwan ti ta tieve uitscheiding in de urine van één etmaal be
paald. Bij 25 personen werd ook in de vierentwintiguursurine geen 
eiwit aangetoond. Bij 10 mensen bedroeg de eiwituitscheiding 0,3 
tot één gram per 24 uur. Vijftien van 50 patiënten scheidden 
meer dan één gram per 24 uur uit; bij zeven daarvan was de gemid
delde eiwituitscheiding meer dan twee gram per etmaal. 

De hoogste waarde, die wij voor de gemiddelde uitscheiding 
vonden, was 3 ,  7 gram per etmaal. 

Tabel 1 1  geeft het aantal patiënten met verschillende graden van 
proteïnurie weer, gecorreleerd aan de globale nierfunctie, de aan
wezigheid van hypertensie en het bestaan van een urineweginfectie. 

Bij de patiënten met een serumkreatinine van 1,4 mg% en 
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hoger waren er significant meer met een eiwituitscheiding van meer 
dan één gram per etmaal. (p < 0,005) . 

Tussen de aanwezigheid van hypertensie of een urineweginfectie 
en de grootte van de eiwituitscheiding was bij onze patiënten geen 
verband. 

Tabel ll.  De grootte van de eiwituitscheiding bij 50 patiënten, ge
groepeerd naar nierfunctie, bloeddruk en aanwezigheid 
van een urineweginfectie. De getallen geven het aantal 
patiënten aan. 

Hoeveelheid eiwit per 24 uur uitgescheiden 

geen 0,3 tot 1 gr. meer dan 1 gr. totaal 

serum 
kreatinine 

< 1 ,4 mg% 1 9  6 3 28 

1 ,4- 2 ,4  mg% 5 0 2 7 

> 2,4 mg% 1 4 10  1 5  

diastolische 
bloeddruk 

> 100 mm Hg 1 1  2 3 1 6  

:5 100 mm Hg 14 8 12 34 

urineweg-
infectie aanw. 20 7 1 1  38  

afw. 5 3 4 12  

7 .  Urologische afwijkingen 

Bij 18  mensen bestonden afwijkingen of hadden afwijkingen 
bestaan, die de anatomische en functionele integriteit van de urine
wegen verstoorden en naar de gebruikelijke inzichten predisponeer
den tot het ontstaan van urineweginfecties. Bij één patiënte bestond 
een grote rectovaginale fistel. Hoewel het hier niet ging om een 
afwijking in de eigenlijke urinewegen, bestond hier een toestand, 
die het ontstaan van urineweginfecties bevorderde. Zij werd daarom 
tot de categorie met "urologische afwijkingen" gerekend, zodat deze 
uit 19 personen bestond. 

De afwijkingen, die deze patiënten hadden, waren met de ge
bruikelijke klinische en röntgenologische hulpmiddelen aangetoond. 
Er werd tijdens dit onderzoek niet gezocht naar vesico-ureterale 
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reflux, een functionele afwijking, die volgens Hutch e.a. (1963) een 
bepaalde betekenis voor de pathogenese van chronische pyelonefritis 
heeft. 

De aard van de urologische afwijkingen, die bij deze mensen 
werden aangetroffen, wordt vermeld in tabel 12 .  

Tabel 12. Overzicht van de patiënten met urologische afwijkingen. 
D e  getallen geven het aantal patiënten aan. 

Nephrolithiasis, al of niet met hydronefrose : 5 
dubbelzijdig 4 
eenzijdig 1 

Niersteen, eenzijdig operatief verwijderd 1 
Niersteen en niertuberculose, eenzijdig 1 
Trauma van één nier, met tijdelijke functiestoornis 1 
Hydronefrose : 4 

dubbelzijdig, bij hoefijzernier 1 
dubbelzijdig, fibro-epithelioma ureter 1 

eenzijdig, vas aberrans pyelo-ureterale overgang 1 
eenzijdig, onbekende oorzaak 1 

Congenitale verwijdering van één ureter 1 
Ontledingsstoornis van blaas bij diabetische neuropathie 1 
Pseudodivertikel van de blaas 1 
Urethrastenose (man) 2 
Rectovaginale fistel (groot, na totaalruptuur) 1 
Niertuberculose (vroegere nefrectomie aan één kant en 
beschadiging van de andere kant) 1 

totaal 19  

Eén patiënte, die tevoren een ureterotomie had ondergaan 
wegens een uretersteen, had röntgenafwijkingen van één nier, die 
voor chronische pyelonefritis typisch waren. In deze nier, die uit
eindelijk verwijderd werd, bleek naast een banale chronische pyelone
fritis een verkazende tuberculose te bestaan. 

Een man had twee jaar tevoren na een trauma hematurie gehad; 
op een toentertijd gemaakt intraveneus pyelogram werd geen uit
scheiding van de linker nier gezien. Na enkele weken was bij her
haling van dit onderzoek de functie en configuratie van deze nier 
normaal. De eenzijdige pyelonefritis, die twee jaar later bij hem 
werd vastgesteld, was ook in deze nier gelocaliseerd. 

De relatie tussen de urologische afwijkingen en de rol van 
urologische ingrepen en het voorkomen van urineweginfectie werd 
nagegaan. Onder "urologische ingrepen" werden de volgende hande
lingen verstaan : kateterisatie van de blaas (incidenteel, bij herhaling 
of verblijfkateter), cystoscopie met of zonder retrograde kateterisatie 
van de ureteren en operaties aan de nieren, ureteren, blaas of uretra. 
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Waar het hier om ging een inzicht te krijgen in de rol, die urologische 
ingrepen in de voorgeschiedenis hadden gespeeld, worden alleen die 
vermeld, die tenminste een half jaar vóór de opname hadden plaats
gevonden. 

Zoals voor de hand lag, waren bij patiënten met urologische 
afwijkingen vaker urologische ingrepen verricht dan bij diegenen, 
die geen afwijkingen van de urinewegen hadden. 

Zeventien patiënten zonder urologische afwijkingen hadden een 
urologische instrumentatie ondergaan. Bij negen was dit een inciden
tele kateterisatie van de blaas en bij vijf een cystoscopie geweest. 
Drie vrouwen hadden gedurende enkele dagen na een gynecologische 
operatie een verblijfkateter gehad. 

Bij de patiënten met urologische afwijkingen, waarbij een urolo
gische ingreep was verricht, kwamen urineweginfecties vaker voor 
dan bij diegenen, die geen urologische instrumentatie of operatie 
hadden ondergaan (tabel 13) .  Ondanks de kleine getallen is het ver
schil significant (p = 0,032) . 

Tabel 13. Het verband tussen urologische ingrepen en urineweg
infectie bij 19 patiënten met urologische afwijkingen. 
De getallen geven het aantal patiënten aan. De getallen 
tussen haakjes geven aan, bij hoeveel mensen de "urologi
sche ingreep" een incidentele blaaskateterisatie was ge
weest. 

urologische ingrepen 
geen urologische ingrepen 
totaal 

urineweginfectie 
aanwezig afwezig 

15  (3) 0 
2 2 

17  (3) 2 

totaal 
1 5  (3) 

4 

19 (3) 

De invloed van eventuele urologische instrumentatie was echter 
bij de patiënten zonder urologische afwijkingen niet significant aan
toonbaar. 

Uit de tabellen 13 en 14 blijkt, dat de invloed van een incidentele 
blaaskateterisatie op de kans, dat er een urineweginfectie voorkwam, 
even groot was als van andere ingrepen. 

Tabel 14. Het verband tussen urologische ingrepen en urineweg
infectie bij 40 patiënten zonder urologische afwijkingen. 
(Zie verder tabel 13) .  

urologische ingrepen 
geen urologische ingrepen 
totaal 

urineweginfectie 
aanwezig afwezig 

15 (8) 2 (1) 
14 9 
29 (8) 11 (1) 

totaal 

1 7  (9) 
23 
40 (9) 
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Het was niet mogelijk na te gaan of urologische afwijkingen 
zonder instrumentatie of operatie ook de frequentie van urineweg
infecties beïnvloedden; de getallen waren daarvoor te klein. 

Zoals reeds eerder vermeld, kwamen proteus- en pseudomonas
infecties vaker voor bij patiënten met urologische afwijkingen. 

Résumé : Niet minder dan 32 van de 59 patiënten hadden een 
urologische ingreep of operatie ondergaan. Bij 12  was deze slechts een 
incidentele kateterisatie van de blaas geweest. 

De vraag, of de verschillende urologische ingrepen een reële 
betekenis hadden voor de pathogenese, is niet te beantwoorden. In 
de eerste plaats konden wij niet bewijzen, dat de ingreep altijd had 
plaatsgevonden, voordat de chronische pyelonefritis ontstond. Bij een 
aantal patiënten was de ziekte op het tijdstip van de ingreep ver
moedelijk al aanwezig. 

In de tweede plaats hadden een aantal patiënten, bij wie ingre
pen waren verricht, urologische afwijkingen, d�e op zichzelf al tot 
het ontstaan van chronische pyelonefritis predisponeerden. 

De combinatie van urologische afwijkingen en urologische instru
mentatie of operatie vergrootte de kans op een urineweginfectie. 

7. Verloop, behandeling en prognose 

Verloop 

Het verdere ver loop van de ziekte was sterk wisselend. Een 
aantal patiënten overleed tijdens de eerste opname. De meesten 
werden na korte of lange tijd ontslagen en vervolgens poliklinisch 
gecontroleerd. De lengte van de observatieperiode werd berekend 
vanaf de eerste dag van de opname tot de dag, waarop de patiënt 
voor het laatst poliklinisch werd gezien of waarop hij of zij overleed. 
De observatieduur liep uiteen van 2 tot 87 maanden. Gemiddeld was 
deze 22 maanden; de mediane duur was 19  maanden. 

Wij gingen na, of het bestaan van een urineweginfectie of nier
functiestoornis tijdens de eerste opname het recidiveren van de 
infectie of een verdere achteruitgang van de nierfunctie bevorderde. 
Bovendien werd onderzocht, of het recidiveren van de urineweg
infectie de nierfunctie ongunstig beïnvloedde. 

Met "recidiveren van de urineweginfectie" wordt bedoeld, dat 
na het beëindigen van de antibacteriële behandeling wederom een 
urineweginfectie werd vastgesteld. Wanneer de urine steeds patho
gene kiemen bevatte, werd dit ook "recidiveren" genoemd, hoewel 
deze aanduiding strikt genomen onjuist is. "Niet recidiveren" be
tekent, dat er na behandeling van de eerste urineweginfectie de 
urine tijdens de observatieperiode steeds steriel was. Tijdens de 
observatieperiode werd de urine geregeld bacteriologisch onderzocht, 
ook als de patiënt geen subjectieve klachten had. 
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Wij namen aan, dat de nierfunctie tijdens de observatieperiode 
achteruit gegaan was, als het serumkreatinine in die tijd 0,7 mgO/o of 
meer was gestegen. In alle gevallen ging een dergelijke stijging ge
paard met een stijging van het ureum en, als deze werd bepaald, met 
een vermindering van de kreatinineklaring. 

De tabellen 15  en 16 geven een overzicht van de verschillende 
gegevens. 

Tabel 15. Overzicht van de lengte van de observatieperiode en de 
sterfte, gegroepeerd naar de aanwezigheid van een urine
weginfectie bij het eerste onderzoek en het voorkomen van 
recidieven. Met "recidiverend" worden alle urineweginfec
ties bedoeld, die gevonden werden na het eerste onderzoek 
en behandeling. 
Tenzij anders aangeduid, geven de getallen het aantal 
patiënten aan. De getallen tussen haakjes vermelden het 
aantal patiënten, dat van het eerstgenoemde aantal is 
overleden. 

Lengte Urineweginfectie bij Geen 
observatieperiode eerste onderzoek urineweginfectie 

in maanden niet 
recidiverend recidiverend 

1- 6 maanden 7 (4) 5 (1) 
7-12 maanden 2 3 (1) 1 

13-18 maanden 5 (1) 1 4 
19-24 maanden 7 (2) 4 
25-30 maanden 3 (2) 2 
31-36 maanden 5 1 
37-42 maanden 2 (2) 1 
43-48 maanden 1 1 (1) 
49-54 maanden 2 

meer dan 54 mnd. 1 1 

Totaal 1 35 (11)  1 1 1  (1) 1 13  (2) 

Gemiddelde lengt1 
observatieperiode 23,4 26,0 15 ,1  maanden 
Mediane lengte 
observatieperiode 21  21  14  maanden 
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Tabel 16. De invloed van de aanwezigheid van urineweginfectie en 
eventuele recidieven op het verloop van de nierfunctie en 
de prognose. 
De getallen geven het aantal patiënten aan. De getallen 
tussen haakjes geven aan het aantal personen met recidi
verende urineweginfectie, waarbij de urine nooit steriel 
was. 

Urineweginfectie bij opname : 
46 patiënten 

Serum-kreatinine Totaal vermindering Over-
bij eerste opname v.d. nier-

functie bij : 

< 1,4 m.g0/o 26 recidiverend 17 (4) 3 
geen recidieven 9 0 

1,4 - 2,4 mg0/o 7 recidiverend 6 (1) 2 
geen recidieven 1 0 

> 2,4 mg0/o 13  recidiverend 12 (8) 9 
geen recidieven 1 0 

Geen urineweginfectie bij opname : 

13 patiënten 

< 1 ,4 mg<>/o 6 geen recidieven 6 0 

1,4 - 2,4 mg0/o 2 geen recidieven 2 1 

> 2,4 mgO/o 5 geen recidieven 5 3 

Totaal 59 18  

leden 

0 
1 

2 
0 

1 
9 
0 

0 
---

0 

2 

14 
i 

Zoals reeds eerder opgemerkt, kregen de 13  patiënten, die bij 
het eerste onderzoek geen urineweginfectie hadden, deze later ook 
niet. Van de 46 personen met een urineweginfectie bij opname 
kregen 35 een recidief. 

De patiënten, die bij opname een serumkreatinine van 2,5 mg0/o 
en hoger hadden, kregen vaker een recidief van de infectie dan de 
patiënten met een lager kreatinine. Het verschil was echter niet 
significant. 

Bij diegenen, die een serumkreatinine van 2,5 mg% en meer 
hadden, werd significant vaker een verdere achteruitgang van de 
nierfunctie gezien dan als het serumkreatinine in het begin lager 
was (p = 0,001) .  
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De beoordeling van de invloed van het recidiveren van de urine
weginfectie op de nierfunctie werd bemoeilijkt door het feit, dat juist 
bij degenen, die in het begin al een verminderde nierfunctie hadden, 
zo vaak een verdere achteruitgang optrad. Het aantal recidieven was 
juist in deze groep frequent. Het kleine aantal patiënten in deze 
groep maakt het dan ook onmogelijk om de twee factoren - recidi
veren van de urineweginfectie en de slechte nierfunctie - afzonder
lijk te analyseren. 

Bij de 33 patiënten met een serumkreatinine van minder dan 
2,5 mg% en een urineweginfectie bij opname was de invloed van 
recidiverende urineweginfecties op de nierfunctie beter na te gaan. 
Bij vijf van de 23 patiënten, die recidiverende urineweginfecties 
hadden, was het serumkreatinine aan het eind van de observatie
periode duidelijk hoger dain aan het begin. Bij geen van de tien 
patiënten, bij wie de urineweginfectie niet recidiveerde, was dit het 
geval. Het verschil tussen beide groepen was significant (p = 0,015) .  

Hoewel er  dus een duidelijke invloed van recidiverende urine
weginfecties op de nierfunctie was, bleek anderzijds, dat bij het 
grootste deel van de patiënten met niet of matig gestoorde nierfunctie 
en recidiverende urineweginfecties de nierfunctie, met de grove maat 
van het serumkreatinine gemeten, niet slechter werd. De gemiddelde 
observatieduur van 22 maanden is echter kort, als men bedenkt dat 
het natuurlijke verloop van chronische pyelonefritis zich over vele 
jaren kan uitstrekken, voordat een toestand van ernstige nier
insufficiëntie wordt bereikt. Wat verder niet in de tabellen vermeld 
wordt is, dat bij een aantal patiënten soms een tijdelijke verhoging 
van het serumkreatinine voorkwam, die gelijktijdig met het recidief 
van een urineweginfectie optrad. 

Bij de patiënten, die bij de eerste opname hypertensie hadden 
of bij wie zich tijdens de observatieperiode hypertensie ontwikkelde, 
kwam vermindering van de nierfunctie niet vaker voor dan bij 
patiënten zonder hypertensie. 

Merkwaardig was, dat bij patiënten met urologische afwijkingen 
niet vaker recidieven voorkwamen dan bij personen met normale 
afvoerende urinewegen. Van de 13 patiënten, waarvan de urine 
voortdurend geïnfecteerd was, hadden er echter acht urologische 
afwijkingen. 

Résumé : Bij een normale en matig gestoorde nierfunctie -
serumkreatinine minder dan 2,5 mg% - was het recidiveren van de 
urineweginfectie waarschijnlijk de belangrijkste factor, die de pro
gressie van het nierlijden beheerste. Bij de patiënten met een ernstige 
nierinsufficiëntie ging de nierfunctie bijna altijd verder achteruit. Of 
het recidiveren van de urineweginfectie daarop invloed uitoefende, 
was niet na te gaan. 
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Behandeling 

De therapie was geen object van onderzoek en werd niet streng 
systematisch doorgevoerd. Wij beperken ons daarom tot enkele 
opmerkingen. 

Bij patiënten met chronische pyelonefritis, waarbij een urine
weginfectie bestond, werd een antibacteriële behandeling ingesteld 
op geleide van de kweekresultaten van de urine. In vele gevallen was 
het na het onderzoek van het grampreparaat van het sediment reeds 
duidelijk, dat een urineweginfectie bestond, zodat op grond hiervan 
ook reeds de behandeling had kunnen worden ingesteld. 

Een infectie met colibacteriën of enterokokken werd als regel 
bestreden met vier maal daags 100 mg nitrofurantoine. Later, nadat 
wij enkele gevallen van perifere neuropathie na nitrofurantoinege
bruik hadden gezien, werden bij infecties met colibacteriën meestal 
kortwerkende sulfonamiden als sulfamethizol en sulfafurazol in een 
dosering van twee tot vier gram daags gedurende 10 tot 14 dagen 
gebruikt. 

Bij een verminderde nierfunctie werd veelal gebruik gemaakt 
van ampicilline in een dosering van twee tot vier gram daags. 

De behandeling van urineweginfecties met proteusbacteriën 
bestond uit toediening van nalidixinezuur of ampicilline. 

Bij infecties met andere bacteriën werd de behandeling ingesteld 
op geleide van de gevoeligheid, zoals deze door het Streeklabora
torium voor de Volksgezondheid in Groningen werd bepaald. 

Als op klinische gronden mocht worden aangenomen, dat chroni
sche pyelonefritis bestond, werd de antibacteriële therapie niet korter 
dan 10  dagen gegeven. Uiteraard werd bij een verminderde nier
functie de dosering aan deze toestand aangepast. 

De toediening van colistinemethaansulfonaat aan patiënten met 
een ernstige urineweginfectie en een slechte nierfunctie werd veel 
veiliger gemaakt door de bepaling van de serumspiegels van dit 
antibioticum door bovengenoemd laboratorium. Op geleide hiervan 
was het mogelijk een effectieve dosis te geven, terwijl toxische 
bijwerkingen minder hoefden te worden gevreesd. 

Zoals vermeld, gelukte het bij een aantal patiënten niet om de 
urine te steriliseren. 

Aan vele patiënten werd, na het genezen van de urineweginfectie, 
nog maandenlang een onderhoudsdosis van een urinedesinfectans 
gegeven (nitrofurantoine 100-200 mg daags, sulfadimethoxine 500 mg 
daags, nalidixinezuur 1-2 gram daags etc.) . Bij een aantal patiënten 
werd inderdaad geen urineweginfectie meer gezien tij dens de periode, 
waarin een dergelijk middel werd toegediend. Bij enkele personen 
bleef de urine ook na het staken van deze behandeling vrij van 
pathogene kiemen, maar bij andere werd kort daarna weer een 
urineweginfectie gevonden. Bij weer andere patiënten trad tijdens 
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het geven van een bepaald medicament, dat op onderhoudsbasis 
werd gegeven, een urineweginfectie op, die door bacteriën werd 
veroorzaakt, die niet gevoelig waren voor het gegeven middel. 

Wij slaagden er niet in om onze patiënten lange tijd amandelzuur, 
dat zich door de afwezigheid van toxische eigenschappen bijzonder 
eigent voor onderhoudstherapie, te laten gebruiken. 

Het lukte ons niet om over de waarde van een onderhouds
therapie tot een definitief oordeel te komen. Het is evident, dat de 
kans op een recidief van een urineweginfectie wordt bepaald door 
deels nog onbekende variabelen, waarvan de invloed door het geven 
van een urinedesinfectans niet geheel te niet kan worden gedaan. 
Ten aanzien van de kans op re-infectie gedragen de lijders aan 
urineweginfecties zich als een zeer heterogene populatie. De hiaten 
in onze kennis van de pathogenese van pyelonefritis laten nog niet 
toe om de categorie, waarbij deze vorm van behandeling werkelijk 
van nut is, nauwkeurig te omschrijven. 

Bij urineweginfecties, waarbij een acute of chronische pyelone
fritis aanwezig is, mag men de indicatie voor een langdurige behan
deling iets ruimer stellen, al moet men er wel rekening mee houden, 
dat slechts bij een klein deel van de patiënten een recidief een aan
toonbare vermindering van de nierfunctie geeft. Als dat wel het geval 
is, moet men naar mijn overtuiging stellig trachten een reïnfectie te 
voorkomen. Dit geldt ook voor die patiënten, waarin de serologische 
diagnostiek (hoofdstuk IV) de aantasting van het nierparenchym 
waarschijnlijk maakt. De bijwerkingen van de geneesmiddelen, die, 
naarmate 2e langer worden toegepast, meer op de voorgrond zullen 
treden, moeten evenals de kosten, niet worden onderschat. 

Behalve wat de bestrijding van urineweginfecties aangaat, onder
scheidt de behandeling van chronische pyelonefritis zich slechts 
weinig van de therapie bij andere chronische nierziekten. 

Bij twee patiënten bestond een groot zoutverlies via de urine, 
waardoor een groot tekort aan extracellulair en circulerend volume 
ontstond. Na suppletie van water en NaCl verbeterde de nierfunctie 
snel. 

Prognose : 

Tijdens de periode, waarin wij onze patiënten konden observeren, 
overleden er 14. Bij 12 waren een progressieve nierinsufficiëntie en 
de daaruit voortvloeiende complicaties de doodsoorzaak; bij 1 1  was 
het serumkreatinine bij opname reeds hoger dan 2,5 mgO/o. Een 
patiënte, bij wie tijdens de eerste opname de hypertensie op de voor
grond stond, overleed aan de gevolgen van een myocardinfarct. Een 
andere patiënte stierf aan de metastasering van een maligne tumor, 
die in één van de nieren, die door chronische pyelonefri tis waren 
beschadigd, was ontstaan. 
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Bij drie patiënten met een serumkreatinine van meer dan 
2,5 mg0/o verbeterde de nierfunctie. 

De nierfunctie van 6 patiënten, die bij het einde van hun 
observatieperiode nog in leven waren, ging langzaam achteruit. Aan 
het einde van de "follow-up"-periode waren zij nog niet in de fase 
van de terminale nierinsufficiëntie. 

Er trad dus bij 18 van onze 59 patiënten een progressief verlies 
van nierfunctie op, waaraan 12 overleden. 

De keuze van onze patiënten was beslist niet representatief voor 
de totale populatie van lijders aan chronische pyelonefritis. De 
sombere prognose is waarschijnlijk het gevolg van selecterende fac
toren. Men mag echter wel stellen, dat een progressief verloop 
geregeld voorkomt. Een aantal patiënten met chronische pyelonefritis 
overlijdt uiteindelijk aan uremie, maar de categorie, die tot een 
progressief nierlijden neigt, is tevoren niet te herkennen. Daarom is 
het wenselijk, dat ook de z.g. lichte gevallen nauwkeurig worden 
behandeld en lang worden vervolgd. 

Aangezien chronische pyelonefritis bij een aantal patiënten tot 
een irreversibele nierinsufficiëntie leidt, is de moeite, die men doet 
om bij de individuele patiënt een zo nauwkeurig mogelijk beeld te 
krijgen van het complex van anatomische, functionele en bacterio
logische factoren, die het ziektebeeld beheersen, wel besteed. 

Elke nieuwe mogelijkheid tot verbetering van de diagnostiek 
en behandeling moet op zijn waarde worden getoetst. Ik zou echter 
met nadruk willen stellen, dat, gezien de lacunes in de kennis van 
de pathogenese en natuurlijke historie van chronische pyelonefritis, 
er voor aprioristische uitspraken over de beste wijze van diagnostiek 
en behandeling geen aanleiding is. 

8 .  De aanwezigheid van "actieve" pyelonefritis 

Met "actieve" pyelonefritis wordt bedoeld een onstekingsproces 
in de nieren, dat veroorzaakt wordt door groei en vermenigvuldiging 
van bacteriën en dat de neiging heeft zich uit te breiden. 

Wij zullen trachten uit te maken, bij hoeveel van onze patiënten 
een "actieve" pyelonefritis bestond. Alleen van een zodanig proces 
mag men aannemen, dat het uiteindelijk tot verlies van een groot 
deel van het nierparenchym kan leiden. 

De hulpmiddelen, die als doel hebben de aanwezigheid van 
bacteriën in de nier en het door hen verwekte ontstekingsproces 
rechtstreeks te demonstreren zijn, zoals reeds eerder uiteengezet, 
niet toereikend. Voor de klinische diagnostiek van "actieve" pyelone
fri tis zoals boven gedefiniëerd, zijn wij aangewezen op secundaire 
en betrekkelijk aspecifieke tekenen van de ziekte. 

De patholoog-anatoom kan de activiteit van het proces waar
schijnlijk maken, als hij in de nieren een ontstekingsinfiltraat met 
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veel segmentkernige leukocyten vindt. Hij zal echter meestal met 
een eindstadium geconfronteerd worden, waaraan de kenmerken 
van activiteit ontbreken. 

De röntgenologische tekenen van pyelonefritis zijn een afspie
geling van de uiteindelijke deformatie en laten geen uitspraak over 
de activiteit van het proces toe. 

Als men de diagnose "actieve" pyelonefritis wil stellen, zullen 
andere argumenten dan alleen de histologische of röntgenologische 
bevindingen de diagnose moeten steunen. 

Het belangrijkste teken, dat op de activiteit van pyelonefritis 
wijst, is de uitscheiding van pathogene bacteriën. De uitscheiding 
van bacteriën kan intermitterend zijn, zodat bij een incidenteel 
onderzoek de urine wel eens steriel kan zijn. Als de urine bij het 
herhaald en goed uitgevoerde onderzoek geen pathogene kiemen 
bevat, wordt het zeer twijfelachtig, of er een "actieve" pyelonefritis 
bestaat. 

Dertien van de 59 patiënten hadden geen bacteriurie, zodat de 
belangrijke steun aan de diagnose "actieve" pyelonefritis valt. 

Zeven van deze 13 hadden waarschijnlijk een genezen of niet
actieve chronische pyelonefritis. Geheel zeker was dit niet. Vijf van 
de 13  hadden spontane of slagpijn in de nierstreek. Bij drie bestond 
een lichte proteinurie. Deze verschijnselen zijn moeilijk te rijmen 
met een volledig genezen of uitgeblust proces. 

Drie anderen van deze 13 personen hadden jarenlang grote hoe
veelheden analgetica gebruikt. Eén ervan had daarnaast een dubbel
zijdige hydronefrose. Bij alle drie bestond een ernstige nierinsuffi
ciëntie. Wij namen hier aan, dat het analgeticamisbruik en de 
obstructie de belangrijkste pathogenetische factoren waren, hoewel 
twee van de drie een acute pyelonefritische episode hadden door
gemaakt. De röntgenologische afwijkingen, die twee van de drie 
hadden, konden zowel bij chronische pyelonefritis als bij papilnekrose 
passen. 

De intraveneuze pyelogrammen van de laatste 3 patiënten van 
de 13 zonder bacteriurie vertoonden afwijkingen, die typisch waren 
voor chronische pyelonefri tis. Toch waren er geen aanwijzingen, dat 
er "actieve" pyelonefritis bestond. Géén van deze drie had ooit een 
episode gehad, die op acute pyelonefritis leek. Er waren geen aan
knopingspunten voor analgeticamisbruik of urologische afwijkingen. 
Bij twee patiënten ging de nierfunctie in de observatieperiode achter
uit, hoewel er geen urineweginfectie bestond. Bij de derde patiënt 
met een ernstig gestoorde nierfunctie tijdens de eerste opname, steeg 
het serumkreatinine tijdens de observatietermijn niet. Het is zeer 
onwaarschijnlijk, dat deze patiënten aan een "actieve" bacteriële 
pyelonefritis leden. Er werden echter nooit aanwijzingen voor het 
bestaan van een ander nierlijden gevonden. 

Bij 46 van onze 59 patiënten bestond een significante bacteriurie 

63 



("grote groeidichtheid" of 105 bact. per ml urine) . Het samengaan 
van bacteriurie met histologische of röntgenologische afwijkingen, die 
typisch voor chronische pyelonefritis zijn, is zeer verdacht voor 
"actieve" pyelonefritis, maar niet bewijzend. Een urineweginfectie, 
gelocaliseerd in de lagere urinewegen, kan voorkomen met de lit
tekens van een vroeger doorgemaakte pyelonefritis. In dat geval is 
de bacteriurie geen uiting van een "actieve" pyelonefritis. 

Bij 24 van deze 46 patiënten traden er vlak vóór of tijdens de 
opname veranderingen van het kreatinine- en/of ureumgehalte van 
het bloed op. 

Zes anderen van deze 46 hadden vlak vóór of tijdens de opname 
koorts ( >  38 . 5 °  C) met spontane of slagpijn in de nierloges. 

Bij bovengenoemde 30 patiënten is m.i. de diagnose "actieve" 
pyelonefritis niet in twijfel. 

De overige 16 patiënten hadden geen koorts of veranderingen in 
de nierfunctie, die rechtstreeks op een aantasting van het nierparen
chym wezen. Negen van de 16 hadden spontane pijn in de nierloges ; 
deze klacht was meestal de iatrotrope prikkel. Bij zeven was de 
bezinkingssnelheid meer dan 20 mm in het eerste uur. Zes hadden 
proteinurie. 

Deze verschijnselen, tezamen met bacteriurie en typische rönt
genologische kenmerken, doen vermoeden, dat er bij de meesten van 
deze 1 6  patiënten toch wel een "actieve" pyelonefritis bestond, maar 
de gebruikelijke klinische diagnostiek laat ons hier in de steek. 

Al deze 16 patiënten hadden een serumkreatinine lager dan 
1 ,4 mg0/o. Bij geen van de 16 was het serumkreatinine aan het eind 
van de observatieperiode, die voor de verschillende patiënten niet 
gelijk van duur was, hoger dan 1 ,4 mgO/o. 

Bij slechts zes van deze 16 patiënten bestonden dysurische 
klachten, ondanks het feit dat allen een significante bacteriurie 
hadden. Bij 12  van deze 16  keerde de urineweginfectie al binnen de 
observatieperiode één of meermalen terug, zonder dat dit tot veel 
subjectieve bezwaren aanleiding gaf. Klachten over pijn in de nier
loges of in de rug werden minder vaak geuit, maar bleken bij goede 
navraag toch wel aanwezig. 

Er waren verder weinig andere geprononceerde symptomen, 
zodat een vrij kleurloos ziektebeeld ontstond, dat weinig aangrijpings
punten bood voor een gerichte diagnostiek. 

Het is mijn persoonlijke overtuiging, dat juist dit vrij goed
aardige verloop voor de patiënt een groot gevaar betekent. De 
betekenis van het soms vage en aspecifieke klachtenbeeld zal soms 
noch door de patiënt noch door de arts op zijn juiste waarde worden 
getaxeerd. Het feit, dat binnen een korte observatietermijn de nier
functie niet achteruit gaat, zal de waakzaamheid doen verslappen. 
Een deel van de lijders aan chronische pyelonefritis, die pas in het 
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eindstadium van een irreversibele nierinsufficiëntie onder de 
medische aandacht komen, is afkomstig uit deze categorie patiënten. 

Samenvatting 

Uitgaande van een aantal secundaire symptomen werd gebruik 
gemaakt van een "operationele" definitie van "actieve" pyelonefritis. 

Aangenomen werd, dat er een "actieve" pyelonefritis bestond, 
als aan de drie volgende voorwaarden was voldaan. 

1 .  de  aanwezigheid van een significante bacteriurie. 

2. het bestaan van bepaalde röntgenologische of pathologisch
anatomische afwijkingen, die reeds eerder beschreven zijn. 

3 .  d e  aanwezigheid van koorts en slagpijn i n  de nierloges Of het 
optreden van tijdelijke of blijvende veranderingen in het serum
kreatininegehalte. 

De toepassing van deze maatstaven leidde tot conclusies, die 
niet geheel bevredigden. Een categorie van patiënten viel buiten de 
grenzen van onze definitie, hoewel hun klachten deden vermoeden 
dat van een genezing geen sprake was. 

In zekere zin is dit het kernprobleem van de chronische pyelone
fritis . Wij kunnen de graad van activiteit van het proces - de mate 
van progressie van de bacteriële ontsteking van de nier - niet 
volledig vaststellen. 
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HOOFDSTUK III 

OVER HET VERBAND TUSSEN HET MISBRUIK VAN 
ANALGETICA EN NIERZIEKTEN 

a) Literatuuroverzicht 

Sinds 1 953 vindt men in de literatuur, vooral van Duitse, 
Scandinavische en Zwitserse herkomst, publicaties over een nier
ziekte, die men het gevolg acht van het jarenlang overmatig gebruik 
van pijnstillende combinatiepreparaten, die acetosal, fenacetine of 
antipyrineverbindingen bevatten. Deze ziekte laat zich op klinische 
en pathologische gronden moeilijk van chronische pyelonefritis 
scheiden, ook al omdat er recidiverende urineweginfecties bij kunnen 
voorkomen. De vraag, of de nierbeschadiging het gevolg is van 
analgetica-misbruik of van een bacteriële ontsteking, is dan niet 
meer te beantwoorden. 

Spühler en Zollinger (1953) wezen als eerste op misbruik van 
analgetica bij lijders aan een nieraandoening die zij "primär hemato
gene chronische interstitielle Nephritis" noemden. Bij de obductie 
van deze patiënten, die uremisch overleden, bleken de nieren matig 
geschrompeld te zijn. Het oppervlak was glad. De nierpapillen waren 
bruin verkleurd, nekrotisch en soms afgestoten. Het nierbekken en 
de afvoerende urinewegen waren niet afwijkend. 

Bij mikroskopisch onderzoek zagen zij een sterke fibrosering 
van het interstitiële weefsel. Er was een lymfocytair infiltraat in het 
interstitium. Vele glomeruli waren behouden gebleven; naar de 
mening van de schrijvers gaan de glomeruli pas ten gronde, als door 
de toename van fibrose de verzorgende bloedvaten worden dicht
gedrukt. De atrofie van de tubuli en de nekrose van de papillen 
zouden eveneens het gevolg zijn van de compressie van de voedende 
arteriën. 

Bij 14 van 44 patiënten, die aan deze ziekte hadden geleden, had 
tijdens het leven een jarenlang misbruik van bovenvermelde anal
getica bestaan. 

In een latere publicatie van dezelfde groep (Thiel, Spühler en 
Uehlinger 1964) , krijgt deze aandoening een andere naam, nl. 
"sklerosierende chronische interstitielle Nephritis". Het ziektebeeld, 
dat in de Engelse en Amerikaanse literatuur "chronische pyelone
fritis" heet, wordt door de schrijvers "destruierende chronische 
interstitielle Nephritis" genoemd. 

Deze schrijvers legden in 1964 de accenten enigszins anders. Bij 
88  patiënten werd de diagnose "chronische interstitiële nefritis" 
gesteld; bij de meesten was het onderzochte nierweefsel door middel 

66 



van een biopsie verkregen. Op grond van het pathologisch-anatomi
sche beeld deelden zij hun materiaal in drie groepen in, nl. de zuivere 
skleroserende vorm, de destruerende vorm en een groep, waarbij 
elementen van beide voorkwamen. 

Bij slechts 5 patiënten bestond een zuiver skleroserend proces. 
Bij 71 was de destruerende vorm van chronische interstitiële nefritis 
aanwezig. Bij 12  personen bestond een combinatie van een sklerose
rend en destruerend proces. 

Negenenveertig van deze 88 patiënten bij wie de diagnose 

"chronische interstitiële nefritis" was gesteld, hadden gedurende vele 
j aren veel analgetica gebruikt, maar bij 1 5  was het misbruik pas na 
het optreden van de eerste symptomen van het nierlijden begonnen. 

Er was géén significant verschil wat betreft het gebruik van 
analgetica tussen de drie groepen, waarin de auteurs hun patiënten 
verdeelden. Deze laatste waarneming, nl. dat het nierlijden, dat men 
na een langdurig misbruik van pijnstillende middelen ziet, geen 
typisch pathologisch-anatomisch substraat heeft, lijkt mij zeer be
langrijk. Blijkbaar kan er zowel een zuiver skleroserende als een 
destruerende vorm van chronische interstitiële nefritis ontstaan. 

De destruerende vorm van interstitiële nefritis, die in de Ame
rikaanse literatuur te boek staat als "chronische pyelonefritis" en 
die Thiel en medewerkers bij hun patiënten zien als het gevolg van 
het misbruik van analgetica, zou dan zonder bacteriologische gege
vens op geen enkele wijze te onderscheiden zijn van chronische 
pyelonefritis, die ontstaat door groei en vermenigvuldiging van 
bacteriën. Als de visie van deze auteurs juist is, zou een andere 
noxe nl. analgetica-misbruik een identiek histologisch beeld kunnen 
veroorzaken. 

Naar onze mening kan men op twee belangrijke punten kritiek 
leveren. Zoals de schrijvers zelf reeds vermeldden, was het onderzoek 
naar het bestaan van urineweginfecties vaak te summier, zodat er 
geen voldoende waarborgen zijn, dat de nierafwijkingen niet door 
bacteriën waren veroorzaakt. 

Een tweede punt is, dat de onderzoekers hun conclusies o.a. 
baseren op het onderzoek van nierparenchym, dat door een biopsie 
was verkregen. Zoals in hoofdstuk I uiteengezet is, mag men door de 
focale verdeling van ontsteking bij de destruerende interstitiële 
nefritis (chronische pyelonefritis) niet verwachten, dat een nierbiopt 
een representatief beeld van de afwijkingen geeft. 

Het feit, dat bij deze patiënten vaak urineweginfecties worden 
gevonden, was voor Reubi (1958) en Brun en Raaschou (1961) reden 
om te twijfelen aan de causale betekenis van het misbruik van pijn
stillende middelen. Volgens hen is er geen sprake van een afzonderlijk 
ziektebeeld en is het gebruik van de medicatie van geen betekenis 
voor het ontstaan van het nierlijden. Naar het oordeel van Reubi 
lijden deze mensen aan chronische pyelonefritis en gebruiken zij 
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analgetica om klachten als hoofdpijn, rugpijn en moeheid, die men 
daarbij vaak ziet, te bestrijden. 

Dawborn e.a. (1966) zijn daarentegen weer van een causale 
samenhang overtuigd. Naar hun mening is de nekrose van de papillen 
het primaire proces. De overige afwijkingen, vooral in het inter
stitium, zouden slechts een reactie daarop zijn. 

Als men deze gegevens overziet, dan blijkt dat er geen eenstem
migheid bestaat over de vraag, of dit ziektebeeld een eigen identiteit 
toekomt. De voornaamste moeilijkheid is, dat men chronische inter· 
stitiële nefritis moet afgrenzen tegen chronische pyelonefritis, een 
ziektebeeld, waarvan de pathologisch-anatomische fundering ook nog 
niet geheel geconsolideerd is. De lacunes in de kennis van de patho
genese van chronische pyelonefritis maken het bovendien zeer 
moeilijk om te beoordelen, wat de betekenis van analgetica in 
dezen is. 

De epidemiologische argumenten, die voor een oorzakelijk ver
band pleiten, zijn sterker, maar ook diegenen, die dit vraagstuk langs 
deze weg heb ben benaderd, zijn het niet eens. 

Voor M oeschlin (1958) is de relatie tussen fenacetine en nier
lijden zonneklaar. Andere mogelijkheden worden niet eens meer 
besproken. 

Grimlund (1963) heeft zich uitvoerig beziggehouden met het 
gebruik van analgetica en het vóórkomen van nierziekten bij arbei
ders in de machinefabrieken van Husqvarna in Zweden. Sinds de 
Spaanse griep in 1918  bestond bij velen de gewoonte bijna dagelijks 
analgetica te gebruiken. De medicatie bestond uit poeders, die 500 mg 
fenacetine, 500 mg antipyrine en 100 mg caffeïne bevatten. Velen 
gebruikten per dag 10 tot 12 poeders. 

In het begin deden deze arbeiders dit om lichamelijke klachten 
te bestrijden. Zij bleven er mee doorgaan, omdat zij meenden door 
het gebruik ervan in staat te zijn een grotere arbeidsprestatie te 
leveren. 

Van de 936 personen, die aan Grimlunds onderzoek meewerkten, 
gebruikten 189  geregeld deze analgetische poeders. Bij 64 van deze 
1 89 personen was het serumkreatinine hoger dan 1 ,5  mg°/o. Er was een 
zekere correlatie tussen de grootte van het gebruik en de ernst van de 
nierfunctiestoornis. Toch waren er bij de 70 personen, die meer dan 
5 kg fenacetine hadden geconsumeerd, 28 met een serumkreatinine 
van minder dan 1 ,5  mg0/o. Vier vijfde deel van de categorie met een 
fenacetineconsumptie van 1-5 kg hadden een normaal serum
kreatinine. 

Van de ongeveer 70 personen, die deze poeders niet geregeld 
gebruikten, hadden slechts 18 een verminderde nierfunctie. 

Uit het werk van Grimlund kan men m.i. twee conclusies trek
ken. Ten eerste, als er nierbeschadiging na het gebruik van analgetica 
optreedt, heeft de patiënt meestal grote hoeveelheden gebruikt. Het 
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tweede feit dat naar voren komt is, dat er een groot individueel 
verschil in gevoeligheid voor de schadelijke werking van deze 
middelen is. Een groot fenacetine misbruik hoeft niet altijd tot een 
verminderde nierfunctie te leiden. 

Nordenfelt en Ringertz (1961) verrichtten de obducties van de 
patiënten uit het onderzoek van Grimlund, die aan uremie overleden 
waren. Zij vonden schrompelnieren met papilnekrose. Bij een derde 
waren ook elementen van chronische pyelonefritis aanwezig. 

Sörensen (1966) onderzocht de nierfunctie van lijders aan 
reumatoïde arthritis. Hij vergeleek de gemiddelde kreatinineklaringen 
van patiënten, die wel en die niet vele jaren analgetica (acetosal en 
fenacetine) hadden gebruikt, met elkaar en vond geen verschil. De 
hoeveelheid analgetica, die deze reumapatiënten hadden gebruikt, 
wordt niet precies vermeld, maar is vermoedelijk veel lager dan die 
door de arbeiders in het onderzoek van Grimlund werd gebruikt. 
Sörensen vermeldt alleen de gemiddelde kreatinineklaring van zijn 
verschillende groepen; onder deze wijze van weergave kunnen be
langrijke individuele verschillen schuilgaan. De conclusie van de 
schrijver, dat het samengaan van een grote consumptie van analgetica 
en een nieraandoening toevallig is, is o.i .  niet gewettigd. Men kan 
alleen zeggen, dat niet bij allen, die voortdurend analgetica gebrui
ken, een nierfunctiestoornis optreedt. 

Fenacetine wordt vrij algemeen als het oorzakelijke agens be
schouwd, omdat het het enige gemeenschappelijke bestanddeel is van 
de vele analgetische combinatiepreparaten, na het gebruik waarvan 
deze nieraandoening is beschreven. Voor deze nierziekte is zelfs de 
naam "Phenacetinnephritis" in gebruik gekomen. (Moeschlin, 1958) . 
Het feit, dat fenacetine de grootste gemene deler is, is een sterk 
argument. Maar de rol van de andere bestanddelen wordt toch wel 
schromelijk verwaarloosd. Het gemak, waarmee over het gebruik 
van kilogrammen acetosal of antipyrine wordt heengestapt, is ver
bijsterend. 

Er zijn twee feiten die er tegen pleiten, dat fenacetine het enige 
causale agens is. Ten eerste is, voor zover bekend, na het gebruik 
van alléén fenacetine geen nierbes·chadiging beschreven. 

Het tweede feit dat fenacetine ontlast is, dat het nooit gelukt is 
om door toediening van fenacetine aan proefdieren een identiek 
ziektebeeld te verwekken. Een volledig overzicht van het experimen
tele werk, dat op dit terrein is verricht, is door Studer (1965) 
gegeven. 

Na toediening van fenacetine ontstonden wel een aantal lesies 
als bindweefselwoeker,ing rondom de tubuli, kalkneerslagen, ver
anderingen in de nierpapillen, zwelling van het tubulusepitheel en 
afzetting van pigment (Fordham e.a. 1965, Clausen 1965) . De over
eenkomst met chronische interstitiële nefritis, zoals door Spühler 
en Zollinger beschreven, was echter gering. 
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Bij een experimentele bacteriële infectie van de nieren bij 
ratten bleken zowel acetosal als fenacetine de afwijkingen te kunnen 
verergeren. (Studer e.a. 1958, Clausen 1962) . 

Gilman (1964) heeft deze vraagstukken met het kritische oog 
van de farmacoloog bezien. In de eerste plaats wijst hij er op, dat 
de invloed van geneesmiddelen op de nieren in feite uit meerdere 
factoren bestaat, die moeilijk te ontleden zijn. Door zijn plaats in de 
circulatie is de nier blootgesteld aan de werking van alle farmaca, 
die in het bloed circuleren. Als de eliminatie van het geneesmiddel 
plaatsvindt door uitscheiding met de urine, komt het merg door de 
progressieve resorptie van water met een hoge concentratie van het 
geneesmiddel in contact. Als het een schadelijk geneesmiddel be
treft, van welke chemische samenstelling dan ook, lopen de nieren 
zowel door hun functie als hun plaats in de circulatie de kans 
beschadigd te worden. 

De gebruikelijke analgetische combinatiepreparaten bevatten 
fenacetine en een anti-inflammatoir agens als acetosal of een anti
pyrineverbinding. Gilman bespreekt de bijwerkingen, die van deze 
stoffen bekend zijn. 

Eén van de bijwerkingen van fenacetine is de toename van de 
vorming van methemoglobine. Bij het neerslaan van hemoglobine 
en methemoglobine in de tubuli kan de nier ernstig worden be
schadigd. De hoeveelheid methemoglobine, die bij fenacetine-mis
bruik wordt gevormd, is echter niet zo groot, dat het tot vorming 
van neerslagen in de tubuli komt. Het is evenmin waarschijnlijk, 
dat de lichte methemoglobinemie tot beschadiging van het merg 
door anoxie leidt. 

Een ander bekende bijwerking van fenacetine en een metaboliet 
ervan, paracetamol (N-acetyl-p-aminophenol, NAPA, acetaminofeen) 
is de verkorting van de levensduur van de erytrocyten bij konijnen 
en honden, zoals door Pletscher e.a. (1958) is aangetoond. Bij deze 
experimenten zagen de onderzoekers geen beschadiging van de nier. 
Als de nierfunctie is verminderd, is de invloed van fenacetine op de 
overlevingsduur van de erytrocyten nog groter, zoals door Friis e.a. 
(1960) ook bij de mens is waargenomen. 

· 

Reynolds en Edmondson (1963) zagen bij nieraandoeningen na 
analgetica-misbruik dep&ts van hemosiderine in de tubuluscellen, 
hoewel er geen massale hemolyse was. 

Gilman stelt dat, hoewel het onwaarschijnlijk is, dat de iets 
versnelde afbraak van erytrocyten tot een ernstig nierlijden leidt, 
dit toch eigenlijk de enige wijze is waarop men de bekende bij
werkingen van fenacetine en de nierbeschadiging met elkaar in 
verband kan brengen. 

Hij beschrijft twee mechanismen, waardoor acetosal de nier zou 
kunnen beschadigen. 

Acetosal is een "uncoupling agent", een stof, die bij toevoeging 
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aan een biologisch systeem de oxydatie van een substraat zó laat 
verlopen, dat geen ADP of ATP wordt gevormd (Brodie 1 956) .  Als 
de nier langdurig aan de inwerking van een dergelijk agens wordt 
blootgesteld, kan depletie van kalium in de tubuluscellen hiervan 
het gevolg zijn. Muehrcke en MacMillan (1963) stelden vast, dat bij 
langdurige kaliumdepletie irreversibele lesies van de nieren ont
stonden, die nagenoeg identiek waren aan de morfologische verande
ringen, die men bij chronische pyelonefri tis ziet. Dit verband tussen 
de werkzaamheid van acetosal en de kaliumstofwisseling is nog niet 
onderzocht en zoals Gilman toegeeft, nog hypothetisch. Fenacetine, 
antipyrine en de daarvan afgeleide verbindingen hebben dit 

"uncoupling" effect niet. 

Acetosal, antipyrine en aminopyrine zijn in staat de ontstekings
reacties in het weefsel anders te doen verlopen. Fenacetine en para
cetamol hebben daarop geen invloed. Het wijzigen of onderdrukken 
van de ontstekingsreactie door acetosal zou de gevoeligheid voor 
bacteriële infecties van de nieren kunnen vergroten. De afwezigheid 
van segmentkernige leukocyten in een nekrotische papil zou inder
daad kunnen wijzen op een invloed van anti-inflammatoire agentia. 

Bij chronische interstitiële nefritis met een voorafgaand mis
bruik van analgetica zagen Thiel e.a. (1964) minder acute episoden 
met lendenpijn, koorts en dysurie dan bij dezelfde ziekte, als er geen 
misbruik van analgetica was geweest. 

Dat salicylverbindingen nefrotoxisch kunnen zijn, blijkt uit het 
voorkomen van acute nierinsufficiëntie na salicylintoxicatie (Camp
bell en MacLaurin, 1958) en de sterk verhoogde uitscheiding van 
tubuluscellen en erytrocyten na toediening van acetosal (Prescott 
1965) . 

Naar de mening van Gilman leert de analyse van de farmacolo
gische eigenschappen van de bestanddelen van de gebruikelijke pijn
stillende combinaties, dat acetosal, eventueel andere anti-inflam
matoire agentia evenzeer onder de verdenking moeten blijven staan, 
als men naar de oorzaak van deze nierziekten zoekt. 

De bovengenoemde literatuurgegevens mogen als volgt worden 
samengevat. Het optreden van een ernstig, redelijk omschreven 
nierlijden na het j arenlang misbruik van fenacetine en acetosal be
vattende middelen berust niet op toeval. Het treedt pas op na con
sumptie van zeer grote hoeveelheden. Het ene individu is voor de 
schadelijke invloed van deze middelen veel gevoeliger dan het ander; 
de invloed van endogene factoren is groot. 

De moeizame analyse en begripsbepaling van die nierziekten, 
waarvan men de eerste afwijkingen in het interstitium localiseert, 
maakt de afgrenzing t.o.v. chronische pyelonefritis en andere inter
stitiële aandoeningen moeilijk. Toch is in de "chronische interstitiële 
nefritis" (Spühler en ZoHinger, 1953, Thiel e.a., 1964) een redelijke 

71 



omschrijving gegeven. Ook het veelvuldig voorkomen van papilne
krose geeft het ziektebeeld een afzonderlijke plaats. 

Langs welke weg de analgetica dit beeld veroorzaken, is nog 
niet bekend. Een rechtstreeks verband tussen de farmacologische 
eigenschappen van de bestanddelen van de gebruikelijke analgetica 
en het nier lij den, zoals zich bij de mens voordoet, is nog niet aan
getoond. 

Het feit, dat fenacetine in alle analgetische combinatiepreparaten 
voorkomt, is onvoldoende reden, om de rol van de andere bestand
delen te negeren. Benamingen als "f enacetinenieren" of "f enace
tinenefri tis'' moeten worden vermeden. 

b) Eigen patiënten 

Dertien van de 59 patiënten, die onder on21e kriteria van chro
nische pyelonefrites vielen, gebruikten geregeld "analgetica". Met 

"analgetica" bedoelen wij de vrij verkrijgbare, antipyretisch en 
licht analgetisch werkende combinatiepreparaten, die acetosal, 
fenacetine, antipyrine, isopropyl-antipyrine of coffeïne als bestand
delen bevatten. 

De consumptie van fenacetine werd als index van de ernst van 
het analgeticamisbruik genomen, omdat fenacetine door alle patiën
ten was gebruikt. Als de hoeveelheid fenacetine, die de patiënt had 
gebruikt, groter was dan 3 kilogram, namen wij aan, dat er een 
ernstig misbruik bestond. 

Bij acht patiënten was dit het geval. Hoewel deze acht personen 
reeds in hoofdstuk II besproken zijn, worden enkele aspecten van 
hun ziektegeschiedenis nog eens bezien tegen de achtergrond van 
hun analgeticamisbruik. 

Daarnaast vermelden we drie patiënten, bij wie een zeer ernstig 
nierlijden optrad na een jarenlang gebruik van analgetica. Bij twee 
van deze drie waren noch röntgenologische (noch pathologisch-ana
tomische gegevens voorhanden. Bij één van de drie werd obductie 
verricht, waarbij schrompelnieren met interstitiële fibrose en papil
nekrose werden gevonden. Deze drie patiënten hebben met bovenge
noemde acht alleen het ernstig misbruik van analgetica gemeen. 

Men vindt in tabel 17 een aantal gegevens over deze 1 1  patiën
ten bijeen. 

Slechts bij één patiënte was de klacht, die als reden voor het 
geregeld gebruik van pijnstillende middelen werd opgegeven, een 
andere dan hoofdpijn. 

Drie patiënten waren tevoren onder psychiatrische behandeling 
geweest. Bij twee anderen waren de levensomstandigheden van dien 
aard, dat van een verminderd sociaal aanpassingsvermogen gespro
ken mocht worden. Bij één vrouw had het misbruik van pijnstillende 
middelen alleen bestaan in een periode, waarin zij aan een grote 
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psychische belasting was onderworpen. Vier andere patiënten 
maakten bij de opname een zeer onevenwichtige indruk, maar hieraan 
kan de aanwezigheid van een ernstig lichamelijk lijden, in het bij
zonder de uremie, schuldig zijn. De schaarse gegevens, die wij 
op dit punt hebben, laten de indruk achter, dat wij te doen hebben 
met mensen met een labiel psychisch evenwicht. 

Bij de eerste opname bestond het misbruik van analgetica als 
regel vele jaren. De patiënten bleven meestal steeds hetzelfde pre
paraat gebruiken. Vier personen namen geregeld preparaten in, die 
naast fenacetine ook acetosal en coffeïne bevatten. Bij acht mensen 
bevatten de preparaten ook antipyrine of isopropyl-antipyrine. 

In tabel 17 vindt men een opgave van de hoeveelheden van de 
farmaca, die door de verschillende patiënten waren geconsumeerd. 
De anamnese van de patiënten was op dit punt bepaald onbetrouw
baar. Bijna altijd werd het totale verbruik kleiner voorgesteld dan 
het blijkens de gegevens, die door familieleden werden verstrekt, in 
werkelijkheid was. Het gelukte niet altijd een exact beeld van de 
grootte van het misbruik te krijgen en de hoeveelheden, vermeld in 
de tabel, zijn een minimum. 

De verwachting, dat bij toename van het aantal gebruikte kilo
grammen fenacetine het kreatinine in het serum hoger zou zijn, kon, 
getoetst met de rang-correlatietoets volgens Spearman, geen bevesti
ging vinden. 

De ziektegeschiedenis van één patiënte bevestigde eveneens de 
afwezigheid van een directe correlatie tussen de omvang van de 
consumptie van analgetica en de nierbeschadiging. Zij had gedurende 
negen jaar dagelijks 20 tabletten "Saridon" ingenomen, hetgeen 
door familieleden werd bevestigd. Ondanks dit ontstellende mis
bruik vielen het kreatininegehalte van het serum (0,8 mgO/o) en 
kreatinineklaring (78 ml per minuut) binnen redelijk normale gren
zen. De beschadiging van de nieren uitte zich alleen door een 
maximaal soortelijk gewicht van de urine van 1011 .  Zij had recidive
rende urineweginfecties met afwijkingen op het intraveneuze pyelo
gram, die typisch voor chronische pyelonefritis waren. Papilnekrose 
werd niet aangetoond. De analgetica hadden dit ziektebeeld m.i. 
nauwelijks beïnvloed. 

De mate, waarin de nier wordt beschadigd bij misbruik van 
analgetica, is niet rechtstreeks afhankelijk van het aantal kilogram
men van het gebruikte analgeticum. Andere factoren moeten daarbij 
een rol spelen. Het is verleidelijk aan de rol van complicerende 
urineweginfecties te denken. De nierfunctie bleef echter het best 
behouden bij drie van onze patiënten, die recidiverende urineweg
infecties hadden. 

Twee vrouwen, die buiten onze kriteria van chronische pyelone
fritis vielen, hadden bij opname geen urineweginfectie. Zij hadden 
nooit klachten gehad, die op vroegere cystitis of pyelonefritis wezen. 
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Bij de obductie van één van deze twee werden, zoals reeds vermeld, 
schrompelnieren met een uitgebreide interstitiële fibrose en nekrose 
van meerdere papillen gevonden. Er waren geen tekenen van chro
nische pyelonefritis. Het is zeer onwaarschijnlijk dat het chronisch 
nierlijden, dat bij deze twee patiënten tot uremie leidde, een 
bacteriële chronische pyelonefritis was. De ziektegeschiedenis en 
obductiegegevens van de laatste patiënte bevestigen m.i., dat de 
nierafwijkingen na een langdurig gebruik van analgetica soms een 
eigen identiteit hebben. 

Als men bij aanwezigheid van een ernstig nierlijden een bestaand 
misbruik van analgetica zonder grondig onderzoek als enige oorzaak 
accepteert, trekt men voorbarige conclusies. De ziektegeschiedenis 
van één patiënte illustreert dit. Zij werd opgenomen in een zeer 
uremische toestand. Achttien jaar geleden had zij een acute dubbel
zijdige pyelonefri tis doorgemaakt, maar daarna geen enkele klacht 
van de urinewegen meer gehad. De urine was tijdens de opname 
steeds steriel, maar het urinesediment bevatte steeds vele leukocyten 
per gezichtsveld. Leukocytencylinders werden niet gevonden. Zij had 
gedurende de laatste vijf jaren voorafgaande aan de opname dagelijks 
vier tot zes tabletten "Chefarine 4" gebruikt. Zij overleed na enkele 
weken. Bij de obductie werd dubbelzijdige hydronefrose gevonden, 
die veroorzaakt was door fibroepitheliomata van beide ureteren. Het 
nierparenchym was tot een dunne schil gereduceerd en vertoonde 
pyelonefri tische veranderingen. 

Kark (1965) heeft gewezen op het herhaaldelijk voorkomen van 
urologische afwijkingen bij analgeticamisbruik. Bij onze andere 
patiënten werden deze niet gevonden. 

Bij 6 van de 1 1  patiënten werd, hetzij bij het röntgenologisch 
onderzoek hetzij bij de sectie, nekrose van één of meer papillen vast
gesteld. Maar wij vonden ook bij zeven patiënten met chronische 
pyelonefritis zónder analgeticamisbruik tekenen van papilnekrose. 

Zes van de 1 1  patiënten zochten pas medische hulp, toen zij al 
uremisch waren. Men vraagt zich hierbij af, of het geregelde gebruik 
van analgetica misschien de manifestaties van de nierziekte mas
keert of onderdrukt. Thiel e.a. (1964) vonden dat het enige verschil 
in het klinische patroon van lijders aan "chronische interstitiële 
nefritis" mèt en zonder analgeticamisbruik was, dat symptomen van 
acute cystitis of pyelonefritis in de voorgeschiedenis van diegenen 
die analgetica gebruikten, minder voorkwamen. 

Bij het afsluiten van het onderzoek waren alle 6 personen met 
een kreatininegehalte hoger dan 9 mgO/o overleden. Bij één vrouw 
werd later een proeflaparotomie verricht, om de oorzaak te zoeken 
van hevige laterale pijn, gepaard met een volledig ophouden van de 
functie van één nier. Bij verrassing werd een inoperabel maligne 
gezwel van deze nier gevonden. Van de andere nier waren verschil
lende papillen nekrotisch. 
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Bij de vier overigen werd in de loop der jaren slechts een ge
ringe vermindering van de nierfunctie vastgesteld ; twee van de vier 
gebruikten geen analgetica meer, terwijl bij de andere twee daar geen 
zekerheid over bestaat. 

Samenvatting 

Zelfs ons bescheiden aantal personen, dat een grof misbruik van 
pijnstillende middelen had gemaakt, geeft een indruk, hoe moeilijk 
het is de betekenis van analgetica voor het ontstaan van nierafwij
kingen te definiëren. 

Slechts bij één patiënte en mogelijk een tweede, bestond een 
chronisch nierlijden, waarbij geen enkele andere noxe kon worden 
gevonden dan een langdurig misbruik van analgetica. Hier zou ik 
de pijnstillende medicatie als primaire oorzaak accepteren en hier 
komt dit nierlijden een eigen identiteit toe. 

Een beschouwing van de ziektegeschiedenis van de andere pa
tiënten in deze groep laat deze conclusie beslist niet toe. Bij sommi
gen kon, binnen het raam van afwijkingen, die geheel bij pyelone
fri tis passen, een zekere nuance worden onderkend in de vorm van 
het veelvuldig voorkomen van papilnekrose. Dit laatste verschijnsel 
werd ook gezien zonder analgetica-misbruik, zodat het nauwelijks 
tot de differentiële diagnose kan bijdragen. 

Bij de patiënten met overdadig gebruik van analgetica werden 
geregeld urineweginfecties gezien, hetgeen het onderscheid met een 
bacteriële chronische pyelonefritis bemoeilijkt. De voorwaarden, die 
tot recidiverende urineweginfecties leiden, kunnen in nieren, die door 
een voorafgaand analgeticamisbruik beschadigd zijn, betrekkelijk 
vaak aanwezig zijn. De aanwezigheid van nekrotisch weefsel en de 
obstructie, die een losse papil kan teweegbrengen, kunnen hiertoe 
bijdragen. Bovendien kan de belemmering van de afvloed van urine 
soms slechts door middel van een operatie of instrumentatie van de 
urinewegen worden opgeheven. 

Bij het samengaan van röntgenologische afwijkingen, passend bij 
chronische pyelonefritis en papilnekrose, tezamen met recidiverende 
urineweginfecties en misbruik van analgetica is het aanwijzen van de 
primaire oorzaak - infectie of analgetica - een betrekkelijk wille
keurige aangelegenheid. 

Bij twee patiënten, de één met dubbelzijdige hydronefrose, de 
ander met recidiverende urineweginfecties en relatief goed behouden 
nierfunctie, leek het misbruik van pijnstillende middelen een inciden
teel verschijnsel. Bij beiden krijgt men de indruk, dat de ziekte ook 
zonder dit misbruik zo zou zijn verlopen. 

Onze gegevens zijn verenigbaar met de opvatting dat analgetica 
in staat zijn een relatief goed omschreven ziektebeeld te veroor
zaken, maar dat dit, in afwezigheid van andere complicerende 
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factoren betrekkelijk wem1g voorkomt. Daarnaast is er een groep 
andere patiënten met een ander primair nierlijden, waarbij aan de 
analgetica hoogstens de rol toekomt van de symptomen van de ziekte 
te maskeren. Tenslotte is er een categorie en dit is m.i. de grootste, 
waarbij zowel onze gebrekkige kennis van de pathogenese van 
chronische pyelonefritis als de invloed van analgetica op de nieren 
een definitieve beoordeling uitsluit. 

Het bestaan van deze verschillende categorieën patiënten die 
alleen een nierlijden en misbruik van analgetica gemeen hebben, en 
waarbij de betrekking tussen de nierziekte en de pijnstillende midde
len vermoedelijk geheel verschillend ligt, sluit het gebruik van de 
term "fenacetine-nier" (Moeschlin 1958) geheel uit. 
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Tabel 17. Enkele gegevens over personen met analgetica-misbruik 

� � tot. gebruikte 

1 
röntgenonderz. 1� 

·s hoeveelheid ci � r:: (]) <l> � .� 
� ..0 s... (]) bO 

o. bO  P. et! .;B � � ..0 � 
• dl Cl) co 1 ·o r:: 

Ul Ul 
·ê ;§  

� C,) 0 � S... s... bO Ul s... r:: 13 et! � �  r:: 'H � (!) � "§ :a r-4 et! bO � � Cl) Cl) (].) Cl) � "C 
1:; ..c:: et! 'H .s C,) � ril � r:: s... 0 <H et! s � ..... � r:: (!) 
:Cl) � H 0 P. •.-< et! bO � �  s... 0 r-4 $:l et! et! � ..... ..0 P. � o  ,.....; ,.....; Cl) 'dj ·a ..... r-4 ::s ::s P. � Ul "ê ::::$ r:: (]) ..µ � Cl) Ul ::s 0 2 H P'.l ..... 'H (]) 
cc! Cl) (]) "C Cl) C,) Q Cl) � 2 r:: s... (]) ::r::: s... r:: � � et! > 
P. bO � 'H Cil et! > P. ::s ::s tl) ::s ..... ..c:: P. P. 0 

25 vr. hoofdpijn 9 j aar 12,5 kg 7 kg sari don - - + 

1 
0,8 ' 9,1 + - + 

1 38 vr. hoofdpijn 15 jaar 5,5 kg 3,5 kg saridon - - - 2,9 9,8 + - + 

42 vr. hoofdpijn 5 jaar 4,4 kg 4,4 kg chefarine 4 + + - 11,8 3,8 - - niet verricht + 

46 vr. rugpijn 7 j aar 5,1 kg 6,8 kg witte kruis- + - + 1,9 13,0 + - + + 
poeders 

14 vr. hoofdpijn 20 jaar 4,5 kg 2 kg akkertjes + - + 1,5 1'2,6 + + + + 

16 m. hoofdpijn 20 jaar 7 kg 4,2 kg zwitsaletten + 
saridon 

- - 9,5 8,8 - - + + + 

59 vr. hoofdpijn 20 jaar 12,5 kg 7,5 kg saridon + - - 3,3 9,2 - - + + 

48 vr. hoofdpijn 10 j aar 5 kg 2,5 kg 2,5 kg satridon, APC - - - 9,9 6,9 + + + + + 

Buiten de kriteria van chronische pyelonefritis vallend 

a vr. hoofdpijn 10 jaar 1 4 kg 5,5 kg witte kruis- - - - 9,8 6,5 + + niet verricht + 
poeders 

b vr. hoofdpijn 20 j aar 12 kg 12 kg ra��. 4� - - - 1 6,4 7,4 - + niet verricht + 
AP 

hoofdpijn 10 j aar 5 kg 6,5 kg witte kruis-
- - - 9,2 6,5 - + niet verricht + 

c vr. 
poeders 
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HOOFDSTUK IV 

OVER DE BEPALING VAN ANTILICHAMEN TEGEN 
COLIBACTERIEN BIJ URINEWEGINFECTIES EN 

PYELONEFRITIS 

a. Literatuurgegevens 

Reeds in de vorige eeuw is getracht in het serum van patiënten 
met urineweginfecties antilichamen tegen de verwekkers te vinden. 

Pfaundler (1898) ,  een leerling van Escherich, nam waar, dat 
colibacteriën, die bij lijders aan cystitis of pyelonefritis waren ge
isoleerd, agglutineerden, als ze werden samengebracht met serum 
van de patiënt, maar niet met serum van een ander. 

Hughes (1945) vond echter slechts bij één van 22 patiënten met 
een urineweginfectie een hoge titer van agglutinerende antilichamen. 

Deze onderzoekingen vonden plaats, voordat door het werk van 
Kaufman (1947) ,  duidelijk was geworden, dat het somatische antigeen 
van de colibacteriën - de meest voorkomende verwekker van urine
weginfecties - slechts vrijkomt, als de kultuur gedurende één uur 
op 100° C wordt verhit. 

Kaufman (1947) vond dat colibacteriën over drie soorten anti
genen beschikten. Wij volgen de verkorte beschrijving van Guinée 
(1963) .  

In de eerste plaats hebben zij een somatisch 0-groep antigeen, 
dat zich kenmerkt door resistentie tegen een temperatuur van 100° C. 
Er zijn thans 1 45 0-groepen bekend. 

Ten tweede hebben colibacteriën een z.g. envelop- of kapsel
antigeen, dat het 0-groep antigeen kan maskeren. Van deze anti
genen, die men verkort als "K-antigeen" aanduidt, zijn er 89 bekend. 

Een aantal stammen van E.coli heeft flagellae, die een z.g. 
H-antigeen bezitten; hiervan zijn er 48 bekend. 

De meeste colistammen kunnen aan de hand van de aanwezig
heid van deze drie soorten antigenen worden getypeerd. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een grote groep antisera, die door 
Kaufman (194 7) zijn ingedeeld en genummerd. Hoewel een volledig 
onderzoek van de antigene determinanten de bepaling van het 
nummer van ieder der drie soorten antigenen vereist, wordt door 
vele onderzoekers volstaan met bepaling van het 0-groep-antigeen. 
Deze serologische typering is een belangrijk hulpmiddel bij het epide
miologisch onderzoek van coli-infecties. 

Vahlne (1945) vond, dat bij colibacteriën, die een cystitis hadden 
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veroorzaakt, de 0-groepen 1, 2, 4 en 7 opvallend vaak voorkwamen. 
Rantz (1962) vond bij urineweginfecties de 0-groepen 4 en 6 

vaker dan door het toeval kon worden verklaard. 
Door Turck en Petersdorf (1962) werd vastgesteld, dat bij coli

infecties van verschillende organen de 0-groepen 1, 4, 6 en 75 over
heersten. Deze groepen werden echter ook frequent waargenomen in 
de coliflora van de faeces van mensen, die geen coli-infecties hadden. 

Later werd door dezelfde groep onderzoekers (Kennedy e.a. 
1965) geconstateerd, dat in de ontlasting van personen, die in het 
ziekenhuis waren opgenomen, de 0-typen 4, 6 ,  75 'en 117  significant 
frequenter voorkwamen dan bij mensen, die op poliklinieken of 
spreekuren werden gezien. 

Uit een gedetailleerd onderzoek van Vosti (1964) bleek, dat van 
de coli-bacteriën, die een cystitis of pyelonefritis hadden veroorzaakt, 
er 91 O/o tot één van acht 0-typen, nl. 1, 4, 6, 7, 16/62, 25, 50 of 75 
behoorden. Bij 78  van 97 patiënten (800/o) met urineweginfecties 
werden uit de faeces colibacteriën van dezelfde 0-groep geïsoleerd 
als in de urine als verwekker werd gevonden. Dit laatste verschijnsel 
werd ook door Turck en Petersdorf (1962) bij 25 van 35 patiënten 
vastgesteld. Hoogstwaarschijnlijk waren de colibacteriën, die de 
urineweginfecties hadden veroorzaakt, uit het darmkanaal van de 
patiënt afkomstig. 

De serologische typering is verder van nut gebleken bij de 
beoordeling van het resultaat van een behandeling van een urineweg
infectie. Na behandeling van een dergelijke, door colibacteriën ver
oorzaakte infectie komt het voor, dat, na een interval, waarin de 
urine steriel is geworden, opnieuw colibacteriën worden gevonden. 
De determinatie van het serologische type van de eerste en de tweede 
bacterie kan uitmaken of de therapie het eerste mikroörganisme 
slechts tijdelijk heeft onderdrukt of dat reïnfectie met een ander 
type heeft plaatsgevonden. (McCabe en Jackson, 1965) . 

Ook bij het onderzoek van circulerende antilichamen met een 
haemagglutinatietechniek heeft men veel profijt gehad van de sero
logische typebepaling, omdat op deze wijze de antistoffen tegen 
verschillende 0-groepen konden worden bepaald. 

Door N eter e.a. (1 952) is een hemagglutinatietechniek beschre
ven, die veel gevoeliger was dan de bacteriële agglutinatiereactie, die 
tevoren werd gebruikt. Later heeft hij het voorkomen en indicatie
gebied van hemagglutinatiereacties nog eens uitvoerig besproken 
(Neter, 1956) .  

Bij de door N eter (1952) geïntroduceerde techniek, een zoge
naamde passieve of indirecte hemagglutinatiereactie, wordt gebruik 
gemaakt van de eigenschap van erytrocyten om antigenen van een 
aantal bacteriën te adsorberen. Na de adsorptie kunnen de erytro
cyten specifiek geagglutineerd worden door homologe antisera. De 
antigenen, die de erytrocyten in deze zin kunnen modificeren, 
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bestaan grotendeels uit polysacchariden of bevatten deze als antigene 
determinant. 

Antigenen van verschillende soorten of typen bacteriën kunnen 
gelijktijdig aan erytrocyten worden geadsorbeerd. Een suspensie 
van erytrocyten kan op deze wijze als polyvalent antigeen worden 
gebruikt om antilichamen tegen één van de geadsorbeerde antigenen 
te ontdekken (Neter e.a., 1956) . 

Needell e.a.  (1955) vonden bij een onderzoek van 20 patiënten 
met urineweginfecties, waarvan het beeld niet wordt beschreven, in 
totaal 40 soorten organismen. Tegen de helft ervan werden hemag
glutinerende antilichamen aangetroffen in het serum van de patiënt, 
di!e de betrokken bacterie herbergde. De titer was als regel hoger dan 
1 :  160 .  De bacteriële flora, waartegen antistoffen werden aangetoond, 
bestond uit E.coli, A.aerogenes, proteus-, pseudomonas- en paracolon
bacteriën. De bacteriële agglutinatiemethode, die eveneens werd toe
gepast, bleek veel ongevoeliger dan de hemagglutinatietechniek. 

Williamson e.a. (1964) deden een onderzoek naar het voorkomen 
van hemagglutinerende antilichamen in het serum van ongeveer 100 
patiënten met een urineweginfectie, die door colibacteriën werd 
veroorziaakt. Het microörganisme, dat in de urine werd aangetroffen, 
diende als antigeen. 

Daarnaast werden serummonsters onderzocht van een controle
groep van 350 gezonde personen. Als antigeen werden colibacteriën 
gebruikt. die bij anderen waren geïsoleerd. Er werd zorg voor ge
dragen, dat deze antigenen tot een groot aantal verschillende 0-
groepen b ehoorden. 

Zij vonden, dat bij personen met acute pyelonefritis de gemid
delde titer op het hoogste punt significant hoger was dan de ge
middelde titer bij dezelfde mensen vóór de pyelonefritis. Ook was 
de gemiddelde hoogste titer hoger dan de gemiddelde titer van de 
controlegroep. De titerstijging t.o.v. de waarde van vóór de pyelone
fritis was bij 1 3  van 31  personen minder dan viervoudig. 

Bij chronische pyelonefritis of asymptomatische bacteriurie was 
de gemiddelde titer significant hoger dan de gemiddelde titer bij de 
controlegroep, maar een acute exacerbatie werd niet in een titer
stijging weerspiegeld. Er was geen verschil tussen de titers van 
controlepersonen en patiënten met alleen cystitisklachten. 

Binnen de groep van lijders aan acute pyelonefritis bestond geen 
correlatie tussen de ernst van de ziekte en de hoogte van de titer of 
de titerstijging. Patiënten met chronische pyelonefritis mèt en zonder 
acute symptomen waren door middel van de titer van de hemagglu
tinerende antilichamen niet te scheiden. 

De aanwezigheid van deze antilichamen vóór of bij het b egin 
van de infectie bood geen bescherming tegen een latere pyelonefritis 
met dezelfde stam, als waartegen deze antilichamen werden aan
getoond. 
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Vosti e.a. (1965) vonden bij 14 van 17  lijders aan acute pyelone
fritis een viervoudige stijging van de hemagglutinatietiter ten op
zichte van een waarde vóór de infectie. Bij slechts twee van 33 ge
vallen van cystitis werd een dergelijke stijging gezien. De hoogste 
titer werd bereikt in de derde of vierde week van de ziekte, dus als 
de klinische verschijnselen al lang over hun hoogtepunt heen waren. 

Als men even de titerstijging buiten beschouwing laat en alleen 
acht slaat op de absolute waarden, dan blijkt, dat slechts bij acht van 
19  patiënten met acute pyelonefritis de hoogste titer veel hoger was 
dan de titer, die bij gezonden tegen dezelfde 0-groep werd gevonden. 
De titer van de hemagglutinerende antilichamen, die Vosti en zijn 
medewerkers tegen verschillende 0-typen bij de controlepersonen 
vonden, was echter uitzonderlijk hoog. 

Een hoge titer van themagglutininen tegen een bepaald 0-type 
verihinderde niet, dat colibacteriën van deze 0-groep een recidief 
van een acute pyelonefritis veroorzaakten. 

In tegenstelling tot Williamson e.a. en Vosti e.a. vonden Ehren
krans en Carter (1964) bij 13  van 18 mensen met cystitis wel een 
viervoudige stijging van de hemagglutinerende antilichamen tegen 
de eigen bacterie. Bij drie personen met acute pyelonefritis was dit 
ook het geval. Bij urineweginfecties, die met een temperatuursverho
ging van meer dan 38.4° C gepaard gingen, werd vaker een hoge titer 
gezien dan wanneer de temperatuur lager was. 

In een latere publicatie (Carter en Ehrenkranz, 1966) vermeldden 
zij , dat niet alleen tegen colibacteriën, maar ook tegen de helft van 
30 proteusstammen hemagglutininen werden gevonden. Bij slechts 5 
van de 20 Aerobacter-infecties was dit het geval. 

Ook hier viel op, dat een hoge agglutinatietiter tegen een be
paalde bacterie of 0-type geen bescherming bood tegen een urine
weginfectie met dezelfde bacterie of type. 

De waarnemingen van Williamson e.a. en Vosti e.a. geven de 
hoop, dat het vaststellen van een hoge titer van hemagglutinerende 
antilichamen de diagnose "pyelonefritis" steunt. Wel is het m.i. 
jammer, dat de diagnose "cystitis" of "acute pyelonefritis" uitsluitend 
op de klinische symptomen gesteld is. Zoals o.a. door Kleeman e.a. 
(1960) is waargenomen, zijn de symptomen dikwijls geen betrouw
baar kriterium om aantasting van het nierparenchym te bewijzen 
of uit te sluiten. 

Percival e.a. (1964) , wier publicatie wij nog zullen bespreken, 
zijn op dit punt zorgvuldiger te werk gegaan. 

De beoordeling van de diagnostische betekenis van hemaggluti
nerende antilichamen tegen de colibacteriën bij urineweginfectie� 
wordt bemoeilijkt door het feit, dat deze antistoffen ook in het serum 
van gezonde personen voorkomen. 

Kunin (1962) vond bij nagenoeg alle personen boven de twee 
jaar hemagglutinerende antilichamen tegen elf 0-groepen, te weten 
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de nummers 1 ,  2, 4, 6, 7, 20, 39 ,  58, 74, 75 en 1 10 .  De titer bedroeg 
ten hoogste 1 : 160 (tegen 01  en 02) , maar was meestal lager, hetgeen 
ongeveer met de waarden van Williamson e.a. overeenstemt. Naar 
de mening van Kunin (1962) ontstaan deze antilichamen ten gevolge 
van immunisatie door colibacteriën uit de darm. 

Voor het aantonen van antilichamen bij urineweginfecties keer
den Percival e.a. (1964) naar de bacteriële agglutinatietechniek vol
gens Edwards en Ewing (1955) terug. Deze werkwijze was volgens hen 
eenvoudiger uit te voeren dan de hemagglutinatietechniek. Over het 
gebrek aan gevoeligheid van de bacteriële agglutinatiemethode, wat 
andere onderzoekers er toe gebracht had deze werkwijze te verlaten, 
wordt niets gezegd. 

Percival e.a. (1964) vonden in het serum van 38 van 41 patiënten 
met het klinische beeld van acute pyelonefritis een agglutinatietiter 
van 1 : 320 tegen de eigen bacterie. Bij 30 van de 41  werd de diagnose 

"pyelonefrit:ûs" , behalve door het klinische beeld, ook door het 
röntgenologisch, pa thologisch-a:na tomisch of bacteriologisch onder
zoek van de nier gesteund. 

Van een controlegroep van 20 personen had slechts één een titer 
van 1 : 320 tegen 1 1  colitypen, die de meeste urineweginfecties ver
oorzaken. 

Van een groep van 86 patiënten met een urineweginfectie, die 
zonder klachten of slechts met dysurie verliep, hadden 15 perso
nen een titer van 1 : 320 of meer. Bij 1 1  van deze 15 werd met 
behulp van een intraveneus pyelogram, histologisch of bacteriolo
gisch onderzoek van de nier of door het aantonen van bacteriën in de 
urine, die in de ureter was opgevangen, waarschijnlijk gemaakt, dat 
inderdaad een infectie van het nierparenchym bestond. Bij 6 mensen 
met een titer lager dan 1 : 320 was dat echter eveneens het geval. 

Het verband tussen urineweginfectie c .q. pyelonefritis en het 
verschijnen van antilichamen is ook door middel van het dier
experiment benaderd. 

McCabe en Jackson (1960) vonden geen duidelijk genezende 
invloed van een hoge titer van agglutinerende antilichamen bij 
pyelonefritis die door retrograde infectie met colibacteriën was ver
wekt. Wel vond deze groep (Arana e.a. 1965) , dat na een infectie met 
een bepaalde 0-groep, er een zekere immuniteit tegen reïnfectie 
met dezelfde stam bestond. 

Verschillende onderzoekingen van Sanford en zijn medewerkers 
geven een meer genuanceerd beeld (Sanford e.a., 1962, Sanford e.a., 
1 962a, Hunter e.a., 1 964, Sanford e.a., 1965) . 

Als door intraveneuze injectie van colibacteriën een acute 
pyelonefritis werd opgewekt, ontstonden er snel hemagglutinerende 
antilichamen tegen de betrokken colistam. De ratten genazen snel 
en er bleek immuniteit te bestaan tegen een nieuwe infectie met 
dezelfde stam. 
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Als langs analoge weg acute pyelonefritis met een Klebsiella 
pneumoniae-stam werd verwekt, konden geen antilichamen worden 
aangetoond. De infectie genas niet en werd chronisch. Als de infectie 
na antibiotische therapie genezen was, bleek deze geen bescherming 
tegen een nieuwe besmetting tegen dezelfde bacterie te hebben 
achtergelaten. Wel kon een zekere graad van immuniteit worden 
opgebouwd door injectie van een geconcentreerd antiserum tegen 
deze bacterie. 

Bij een acute pyelonefritis met Proteus mirabilis, die hetzij 
langs hematogene hetzij langs retrograde weg werd verwekt, ont
stond er een krachtige antilichamenreactie. Toch toonde de infectie 
geen neiging tot genezen. De onderzoekers schreven dit toe aan het 
ontstaan van obstructie ten gevolge van nierstenen. Als de infectie 
door een antibiotische behandeling genezen was, bleek er tegen de 
betrokken Proteus mirabilisstam wel degelijk immuniteit te zijn 
ontstaan. 

In een samenvatting komen Sanford en Barnett (1965) tot de 
slotsom, dat circulerende antilichamen een genezend en beschermend 
effect hebben, maar dat dit volledig te niet wordt gedaan, als er 
obstructie in de afvoerende urinewegen bestaat. 

Uit de publicaties, die aan de immunologische verhoudingen bij 
pyelonefritis en urineweginfectie zijn gewijd ,  kan men een aantal 
gegevens putten. 

Het blijkt, dat acute pyelonefritis, als deze wordt verwekt door 
colibacteriën, door een hogere titer van antilichamen wordt bege
leid dan een acute cystitis of asymptomatische bacteriurie. De titer
stijging is van meer belang dan de absolute waarde. Bij een aantal 
gezonden komen betrekkelijk hoge titers voor, al zijn de waarnemin
gen daarover nogal uiteenlopend. 

Bij de mens is de beschermende werking van de anti-coli-anti
stoffen niet aangetoond, in het dierexperiment daarentegen wel. Uit 
de waarnemingen van Sanford e.a. mag men met enig voorbehoud 
afleiden dat de factor obstructie ook bij de mens een rol zal spelen. 

b. Eigen onderzoek 

Wij hebben getracht na te gaan of de kwantitatieve bepaling 
van coli-antilichamen bijdroeg tot de diagnostiek van pyelonefritis. 

Het serologisch onderzoek werd geheel afhankelijk van het 
klinische verricht en pas later werden de resultaten van beide 
onderzoeken gecorreleerd. 

Het serologisch onderzoek werd uitgevoerd in en door mede
werkers van het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid te 
Groningen en geschiedde onder leiding van dr. R. K. Koopmans. 

Er werd zowel een agglutinatiemethode (Percival e.a., 1964) als 
een hemagglutinatiewerkwijze (Neter e.a., 1952) toegepast. 
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De agglutinatiemethode 

Uitvoering van de agglutinatiereactie 

De reacties werden uitgevoerd in een tweevoudige verdunnings
reeks van het serum. Aan 0,5 ml van de serumvertdunning werd 
0,5 rpl van de bacteriesuspensie toegevoegd. Elke veridunningsreeks 
bevatte tenslotte een buisje met 0,5 ml fysiologisch zout ter controle 
op eventuele auto-agglutinatie van de gebruikte bacteriesuspensie. 
Het reactiemengsel bleef 18  uur bij 55° C in het waterbad, waarna 
de agglutinatie werd afgelezen. 

Het bleek, dat de agglutinatie het beste was waar te nemen, 
wanneer een gekookte bouillonkultuur als antigeen werd gebruikt. 
Vooral de controles waren beter uitgezakt dan het geval was met 
anders bereide antigeensuspensies. Bij het onderzoek werd steeds 
gebruik gemaakt van 18 uur in bouillon met 1 % glucose gekweekte 
kultures, die gedurende één uur op 100° C waren gebracht. De 
suspensies werden bij 4 ° C in de koelkast bewaard en waren steeds 
gedurende drie weken bruikbaar. 

Het nagaan van de variabiliteit van de agglutinatiemethode 

Er werden tien agglutinatiereacties uitgevoerd in het verloop 
van twee weken met bacteriesuspensies van E.coli 086 en 026 tegen 
de homologe antisera. Er werd vier maal van opnieuw bereide 
bacteriesuspensies gebruik gemaakt. 

De resultaten waren : 086 : serumtiter: 8 x 1/640, 2 x 1/1280 
026 : serumtiter: 9 x 1/320,1 x 1/640. 

Van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid werden door be
middeling van dr. P. A. M. Guinée tien E.colistammen met hun 
homologe antisera ontvangen. Het waren stammen die behoorden 
tot serotypen, die frequent als venvekkers van urineweginfecties 
optreden, namelijk de typen 01 ,  02, 04, 05, 06, 07,  09, 01 1 ,  018  en 
075.  Met ieder serotype en het homologe antiserum werden vervol
gens vijf bepalingen verricht. De resultaten vindt men in tabel 18 .  

De bepalingen waren goed af te lezen; het eindpunt van de 
reactie was altijd scherp te bepalen. Alle bepalingen werden door 
twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar afgelezen. Er werden 
geen verschillen in uitkomsten verkregen. 
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Tabel 18. De hoogte van de agglutinatietiter resp. hemagglutinatie
titer van diverse 0-typen met hun homologe antisera en de 
hemagglutinatietiter van M-1 en M-2 met de antisera van 
hun componenten. 
M-1 bevatte 01,  02, 04, 05 en 06, M-2 was samengesteld 
uit de typen 07, 09, 011 ,  018  en 075.  

Antiserum agglutinatietiter hemaggl utina tietiter 
met 

homologe antigeen homologe antigeen 

01 1/5120 1/5120 
02 1/2560 1/2560 

04 1/2560 1/1280 

05 1/5120 1/5120 
06 1/5120 1/5120 

07 1/1280 1/640 

09 1/320 1/80 
0 1 1  1/2560 1/5 120 
018 1/2560 1/1280 
075 1/2560 1/1280 

Onderzoek van sera afkomstig van donores van 
bloedtransfusiediensten 

met 
M-1 

1/5120 

1/2560 
1/1280 

1/2560 

1/5120 
1/20 

1/20 
1/20 

M-2 

1/20 

1/20 
1/20 

1/320 

1/80 
1/5120 

1/640 
1/1280 

Om de grenstiter van normale sera te bepalen werden agglu
tinatiereacties uitgevoerd met de E.colitypen 02, 04 en 075, zowel 
met gekookte (0-agglutinatie) als met levende stammen (K-agglu
tinatie) . Bij geen van de 125 donorsera werd tegen de bovengenoemde 
colitypen een 0-agglutinatie van 1/80 of hoger gevonden; in verreweg 
de meeste gevallen was de titer 1/20 of lager. 

Met de K-agglutinatie was een grotere spreiding te zien. 
Bij 12 van de 125 sera was de K-titer tegen 075 1/80 of hoger. 

De agglutinatiereacties waren goed af te lezen, zowel met de 
dode als met de levende stammen. Er was geen verband tussen de 
hoogte van de 0- en de K-titer van een bepaald serum. 

Evenmin was er een onderling verband tussen de hoogte van 
de ti ters van een bepaald serum tegen de drie gebruikte 0-typen. 

Conclusie : de agglutinatiemethode was als werkwijze zeer ge
schikt. Bij normale sera was de 0-agglutinatie positief in een titer 
van ten hoogste 1/40 ; de K-agglutinatie bereikte een titer van 1/640 
bij normalen. 
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De hemagglutinatiemethode 

De bereiding van het antigeen 

Er werd uitgegaan van kultures, die gedurende 18  uur bij 37°  C 
op bouillonagar met 1°/o glucose waren gekweekt. De bacteriën 
werden van de voedingsbodem geveegd en gesuspendeerd in fosfaat
buffer met een pH van 8,2. De suspensiedichtheid was steeds 109  
bacteriën per ml. De suspensie werd gedurende één uur op 1 00° C 
gebracht, daarna gecentrifugeerd tot een helder centrifugaat werd 
verkregen. Het centrifugaat diende als antigeen en werd bij 4 ° C 
bewaard. 

Een onderzoek leerde, dat bij het gebruik van de antigeen
oplossing in een verdunning met fysiologisch zout van 1/10 dezelfde 
resultat�n werden verkregen als met onverdund antigeen. Bij een 
verdunning van 1/50 liep de titer soms iets terug. De erytrocyten 
werden daarom steeds gesensibiliseerd met een 1 op 10  verdunning 
van de antigeenoplossing, ook wanneer meer dan één antigeen aan 
de erytrocyten werd gebonden. 

Sensibilisatie 

Er werd gebruik gemaakt van menselijke erytrocyten van de 
bloedgroep 0 in een suspensie van 20/o. De benodigde hoeveelheid 
erytrocytensuspensie werd voorzichtig gecentrifugeerd. Het centri
fugaat werd afgegoten en vervangen door eenzelfde hoeveelheid 
antigeenoplossing. Na voorzichtig opschudden van het sediment werd 
gedurende een half uur geïncubeerd in het waterbad bij 37°C. De 
gesensibiliseerde erytrocyten werden driemaal gewassen en terug
gebracht in een suspensie van 20/o in fysiologisch zout. Een dergelijke 
suspensie bleef bij bewaren in de koelkast gedurende twee dagen 
bruikbaar. 

Uitvoering van de hemagglutinatiereactie 

Van het serum werd een tweevoudige verdunnings'reeks in fysio
logisch zout gemaakt in hoeveelheden van 0,2 ml. Hieraan werd 0,2 ml 
van een 2°/o suspensie van gesensibiliseerde erytrocyten toegevoegd. 
Bij iedere reeks werd een zogenaamde serumcontrole en een zout
controle mee uitgevoerd. De serumcontrole bestond uit onverdund 
serum, waaraan niet-gesensibiliseerde erytrocyten werden toege
voegd. De zoutcontrole bestond uit de suspensie van gesensibiliseerde 
erytrocyten in fysiologisch zout. De incubatietijd bedroeg twee uur in 
een waterbad bij 37°  C. De resultaten werden afgelezen na 1 8  uur 
verblijf bij 4 ° C in de koelkast. 
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Het nagaan van de variabiliteit van de hemagglutinatiemethode 

De eerste bepalingen werden uitgevoerd met de E.colitypen 026 
en 086 en hun homologe antisera. In het verloop van zes weken 
werden 25 bepalingen uitgevoerd met beide colitypen; vijfmaal werd 
van een nieuw bereide antigeenoplossing gebruik gemaakt. 

De resultaten waren : 026 : serumtitier 20 x 1/160, 5 x 1/320 
086 : serumtiter 17 x 1/1280, 8 x 1/640. 

Kruisreacties tussen de gesensibiliseerde erytrocyten en hetero
loge sera waren niet aan te tonen. Tenslotte werden erytrocyten 
gesensibiliseerd met be1de antigenen. Er werden 17 bepalingen uitge
voerd met beide immuunsera. 

De resultaten waren : serum anti-086 : titer 13 x 1/1280, 4 x 1/640 
serum anti-026 : titer 17 x 1/160. 

Het onderzoek werd voortgezet met de tien stammen en hun 
homologe sera, die van het Rijksinstituut voor de Volksgezond
heid waren ontvangen. De titers van de sera tegen homologe anti
genen werden in vier bepalingen vastgesteld, waarbij tweemaal van 
een nieuwe antigeenoplossing gebruik werd gemaakt. 

De resultaten vindt men in tabel 18 .  
Vervolgens werden de erytrocyten gesensibiliseerd met de anti

genen 01,  02, 04, 05 en 06. Deze suspensie van gesensibiliseerde 
erytrocyten zal verder worden aangeduid als mengsel I (M-1) .  

De overige antigenen 07, 09,  0 1 1, 018  en 075 vormden, ge
bonden aan erytrocyten, mengsel II (M-2). 

De hemagglutinatiereacties van M-1 en M-2 met de homologe 
antisera van hun componenten waren als regel in dezelfde verdun
ning positief als de afzonderlijke antigenen met hun antisera. Het 
verschil bedroeg ten hoogste één verdunning (tabel 18) .  

De mengsels van antigenen M-1 en M-2 werden vervolgens 
getest tegen heterologe · antisera. De hemagglutinatiereacties waren 
hiermee positief in een titer van maximaal 1 /20;  er was dus sprake 
van een zwakke kruisreactie. 

De titers van de sera bij de agglutinatie en hemagglutinatie 
ontliepen elkaar niet veel, uitgezonderd bij het serum 09 (tabel 18) .  
Een verklaring voor deze afwijking werd niet gevonden. 

Conclusie : De bepalingen waren goed af te lezen. Het resultaat 
werd steeds door twee verschillende personen onafhankelijk van 
elkaar afgelezen, waarbij zelden van een verschil van uitkomst 
sprake was. Er was een fraaie scherpe grens tussen de verdunning, 
waarbij hemagglutinatie optrad en de verdunning, waarbij de ery
trocyten uitgezakt waren. 

Onderzoek van donorsera 

Met elk serum werd een bepaling ingezet tegen erytrocyten, 
gesensibiliseerd met M-1 en M-2. Bij elke op één dag uitgevoerde 

87 



serie bepalingen werd als controle een bepaling met een bekend 
immuunserum en een bepaling met een negatief serum mee uitge
voerd. Elke bepaling werd door twee personen afzonderlijk be
oordeeld. 

Het bleek al spoedig, dat de resultaten moeilijk waren af te 
lezen. Er was een zwakke hemagglutinatie waarneembaar zonder 
duidelijk eindpunt. Het aspect van deze reactie was geheel verschil
lend van de fraaie reactie met de immuunsera. De beoordeling van 
beide waarnemers verschilde soms twee of meer verdunningen. 

Alle 125 onderzochte sera gaven een dergelijke zwakke hemag
glutinatie te zien. Bij het gebruik van M-1 was de titer van deze 
"pseudo-agglutinatie" bij 59 van de 125 sera 1/80 of hoger. Bij 
M-2 was dat elfmaal het geval. 

Conclusie : Er komt bij normale personen een zwakke hemag
glutinatie voor, die duidelijk te onderscheiden is van de reactie met 
een immuunserurn. De titer hiervan kan een hoogte van 1/320 be
reiken. 

Onderzoek van sera v'an patiënten met een urineweginfectie 

Van een aantal patiënten met urineweginfecties werd gezocht 
naar de aanwezigheid van antilichamen tegen colibacteriën. 

In de eerste plaats werd nagegaan of het serum van de patiënt 
0-agglutininen bevatte tegen de colistam, die de urineweginfectie 
had veroorzaakt. Van een aantal sera werd daarnaast de titer van 
de hemagglutininen tegen de betrokken stam bepaald, terwijl ook 
werd onderzocht of er hemagglutinatie optrad met de antigeen
mengsels M-1 en M-2. 

Op grond van de resultaten, die het onderzoek van de donorsera 
met de agglutinatiemethode had opgeleverd, werd een serum als 
positief beschouwd, als de 0-agglutinatie met de eigen stam in een 
serumverdunning van 1/80 of hoger positief was. De K-agglutinatie 
werd niet in het onderzoek betrokken. 

Van een aantal patiënten, die tevoren een urineweginfectie had
den gehad, was de urine na een antibacteriële behandeling steriel 
geworden, zodat de verwekkende bacteriestam niet kon worden 
achterhaald. Hier werd in het serum de hemagglutinatietiter tegen de 
antigeenmengsels M-1 en M-2 bepaald. Een serum met een 
"immuun"-hemagglutinatie van 1/80 of meer werd voorlopig als 
positief beschouwd. Vervolgens werd nagegaan tegen welke com
ponent uit M-1 of M-2 de antilichamen waren gericht. Tenslotte 
werd dan een agglutinatiereactie van het serum met dit colitype 
uitgevoerd. Een positief resultaat werd vermeld, wanneer een 
0-agglutinatietiter van > 1/40 werd verkregen. De hemagglutinatie
reactie werd dus gebruikt als een screeningtest. 

De patiënten met urineweginfecties, van wie de sera werden 
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onderzocht, werden ingedeeld in drie categorieën, al naar de waar
schijnlijkheid waarmee naar klinische maatstaven acute of chronische 
pyelonefritis bestond. 

Als aan één of meer van de volgende voorwaarden was voldaan, 
werd de diagnose pyelonefritis gesteld. 

1) als het typische beeld van acute pyelonefritis, bestaande uit 
hoge koorts met pijn in de nierloges, aanwezig was. 

2) als bij obductie of nefrectomie de typische kenmerken van 
acute of chronische pyelonefritis werden gevonden of als er in de 
urine, die bij retrograde kateterisatie van de ureteren was ver
kregen, de pathogene kiemen waren geïsoleerd. 

3) als de retrograde of intraveneuze pyelografie de typische af
wijkingen, behorende bij chronische pyelonefritis, te zien gaf. 

Tot de afwezigheid van acute of chronische pyelonefritis werd 
op de volgende gronden besloten. 

1) als er op het pyelogram of bij obductie of nefrectomie geen 
tekenen van pyelonefri tis waren of de ureterurine steriel was. 

2) als er geen röntgenologisch of pathologisch-anatomisch onder
zoek van de nier plaats had gevonden, werd uit de afwezigheid van 
koorts en slagpijn in de nierloges aangenomen, dat er geen pyelone
fritis bestond. 

Zoals reeds eerder uiteengezet, is dit zeker geen afdoende 
bewijs voor de afwezigheid van deze aandoening. Ten overvloede zij 
vermeld, dat alle patiënten wel een urineweginfectie hadden of zeer 
recent hadden doorgemaakt. 

Een derde categorie van patiënten met een urineweginfectie 
werd als "mogelijke" lijders aan pyelonefritis beschouwd. De 
diagnose pyelonefritis kon niet met zekerheid worden gesteld. 

Het ging hier grotendeels om patiënten met grove deformaties 
van nieren of urinewegen; de afwijkingen, die het röntgenologisch 
onderzoek aan het licht bracht, konden zowel door het urologisch 
grondlijden als door pyelonefritis veroorzaakt zijn. Bij enkele 
patiënten met koorts zonder andere oorzaak, maar zonder lenden
pijn, achtten wij het ook mogelijk dat er toch pyelonefritis bestond. 
Enkele patiënten met een urineweginfectie en een verminderde nier
functie zonder duidelijke andere oorzaak werden ook onder "moge
lijke" pyelonefritis gerangschikt. 
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Het resultaat van de bepaling van de colititers van deze drie 
categorieën patiënten is samengevat in tabel 19 .  

Tabel 19. De waarden van de colititers van de verschillende catego
rieën. De getallen geven het aantal patiënten weer. 

Titer van de agglu-
tinerende antilichamen 

::; 1 :40 � 1 :80 totaal 

Pyelonefritis 

1) koorts en slagpijn 0 4 4 

2) obductie, nefrektomie of bact. 

in ureterurine 0 5 5 

3) typisch i.v.p. 2 13  15 

Géén pyelonefritis 

1) geen afw. i .v.p., obductie, 

nefrectomie, steriele ureterurine 15 4 19 
2)  géén röntg. of p.a .  onderzoek, 

maar géén koorts of slagpijn 28 4 32 

Mogelijke pyelonefritis 8 15 23 

Totaal 53 45 98 

Het blijkt dat, als de 0-titer van de agglutinerende antilichamen 
tegen de infecterende co lis tam 1/ 80 of hoger was, er een grote kans 
op aantasting van het nierparenchym was. De titer in het 
serum van de 24 patiënten met positieve aanwijzingen voor het 
bestaan van pyelonefritis was bij 22 gelijk aan of hoger dan 1/80. 
Daarentegen was de titer in het serum van de 19  personen, bij wie 
met een redelijke zekerheid pyelonefritis werd uitgesloten (tabel 19  
"geen pyelonefritis-1") slechts in  vier gevallen 1/80 of  hoger. De 
kans, dat dit resultaat door toeval ontstaat, is zeer gering 
(X2 = 7,7,  p = 0,005) . 

De uitkomsten van 0-titers van de agglutinatie- en hemaggluti
natiereacties verschilden slechts weinig ; het titerverschil was meestal 
niet groter dan één verdunning. Slechts bij één patiënte was er een 
opvallende discrepantie tussen de resultaten van beide werkwijzen. 
Het serum van deze vrouw gaf een agglutinatietiter met de eigen 
stam van 1/10, maar de hemagglutinatie met de eigen stam was 
positief in een verxiunning van 1/640. Het serum gaf met de coli
typen 01 ,  02 en 04 met de hemagglutinatie een positieve reactie in 
een verdunning van 1/640, maar de agglutinatie tegen de colitypen 
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02 en 04 was slechts in een titer van 1/10 resp. 1/40 positief. De stam, 
die bij deze patiënte geïsoleerd werd, was niet typeerbaar. 

Zoals uit tabel 19 blijkt, was de colititer van 15 van de 23 lijders 
aan "mogelijke" pyelonefritis 1/80 of hoger. Gezien het bovenstaande, 
nemen wij aan, dat ook bij hen het nierparenchym door de infectie 
was aangetast. 

Bij ons onderzoek kwamen ook enkele beperkingen van de 
waarde voor de klinische diagnostiek aan het licht. Het tijdstip, 
waarop de titer tegen de verwekkende colistam het hoogste is, hoeft 
niet samen te vallen met het moment, waarop de klinische verschijn
selen het meest uitgesproken zijn. 

Tabel 20. Het verloop van de verschillende hemagglutinatie- en 
agglutinatiereacties bij één patiënte. Waarschijnlijk was 
de colibacterie, die de infectie veroorzaakt had, een 075 . 

ro +-' 
,9:{ = <!) IQ s +-' 1:-

= co 0 
Q) Q) 

� s  
= +-' b.O :tî S :+J  Q) 

� .� co co co ::l s i:I +>  � bb  � N  ....... Cll � � =  +-' b.O 
.E = = co ::l 

i:: ·.-t � IN b.O Q) Q) s � 
ro b.O 1 1 b.O � �  � � b.O.� .� Q) b.O co Q) Q) ...0 co 

5 1 :20 

16  1 :640 1 :640 1 :640 1 :640 

42 1 :160 1 :320 1 : 160 

De patiënte, waarvan het titerverloop in tabel 20 is weergege
ven, had reeds vijf dagen hoge koorts, pijn in de rechter zij en 
mictieklachten op de dag dat bloed voor onderzoek werd afgenomen. 
Coli-antilichamen waren toen nog niet aantoonbaar. Op de zestiende 
dag na het begin van de ziekte was dit wel het geval, hoewel de 
klinische verschijnselen toen al waren geweken. 

De aanwezigheid van een hoge titer van coli-antilichamen wijst 
natuurlijk niet altijd op pyelonefritis ; bij een ernstige coli-infectie, 
die elders in het lichaam gelo,caliseerd is, kan uiteraard een hoge 
titer voorkomen. Bij twee patiënten, die aan peritonitis respectieve
lijk cholangitis leden, was dit het geval. 

Bij één patiënte met chronische pyelonefritis en recidiverende 
urineweginfecties werd eerst een hoge titer tegen colitype 02 ge
vonden. Toen er naderhand opnieuw een urineweginfectie optrad, 
was de titer niet meer tegen 02, maar wel tegen 01 verhoogd. Er was 
dus van een reïnfectie sprake. 

Samenvatting : Er was een goede correlatie tussen de uitkom
sten van het serologisch onderzoek en de klinische gegevens bij 
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patiënten, waarbij de aan- of afwezighetd van pyelonefritis met een 
redelijke zekerheid kon worden vastgesteld. Op grond hiervan mag 
men stellen, dat, als bij een coli-urineweginfectie de agglutinerende 
coli-antilichamen een titer van 1/80 of hoger bereiken, er een grote 
kans is, dat het nierweefsel in het ontstekingsproces betrokken is, 
mits het ontstekingsproces enige tijd heeft geduurd. Het is langs deze 
weg mogelijk pyelonefritis te diagnosticeren, voordat er veranderin
gen op het pyelogram zichtbaar zijn. 

Zowel de hemagglutinatie- als de agglutinatiewerkwijze waren 
goed bruikbaar voor het gestelde doel. 

Als men de verwekker van de urineweginfectie geïsoleerd heeft, 
ligt het voor de hand een 0-agglutinatie van het serum van de 
patiënt met de eigen coli-stam te doen. 

Is de kweekproef van de urine negatief, dan is het o.i. het beste 
een hemagglutinatie van het serum van de patiënt te verrichten met 
een erytrocytensuspensie, gesensibiliseerd met meerdere antigenen. 
De antigeenmengsels M-1 en M-2 bevatten tien antigenen, te weten 
01 ,  02, 04, 05, 06, 07, 09, 011 ,  018 en 075. Het verdient aanbeve
ling dit aantal uit te breiden; in ieder geval zouden de typen 021, 050 
en 093 daaraan moeten worden toegevoegd. 

Naar mijn mening wordt door het onderzoek van de coli
serologie een belangrijk facet aan het onderzoek van urineweginfec
ties en pyelonefritis toegevoegd. Het is een bruikbaar instrument 
om de relatie tussen bacterie en organisme te benaderen. Het laatste, 
maar niet het minste voordeel van deze onderzoekmethode is, dat de 
patiënt weinig overlast wordt aangedaan. 
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HOOFDSTUK V 

SAMENVATTING 

In hoofdstuk I wordt een kort overzicht gegeven van een aantal 
geselecteerde publicaties, die door verschillende onderzoekers aan 
chronische pyelonefritis zijn gewijd. 

De klassieke beschrijvingen van de pathologische anatomie van 
Staemmler en DopheMe (1930) en Weiss en Parker (1939) zijn aan
gevuld door Kimmelstiel (1961) ,  die grote diagnostische waarde toe
kent aan de aanwezigheid van polynucleaire leukocyten in het ont
stekingsinfiltraat in het nierparenchym. Volgens Cotran (1965) kan 
ook een infiltraat, dat plasmacellen bevat, op een_ ontsteking wijzen, 
die door bacteriën veroorzaakt is. 

De nierbiopsie heeft voor de diagnostiek van chronische pyelone
fri tis slechts een beperkte waarde. 

Bij de bespreking van het klinische beeld wijzen de meeste 
schrijvers op het sluipende verloop en de vaak vage klachten en ver
schijnselen, waardoor de ziekte niet herkend wordt. Hoewel meer 
dan de helft van de lijders aan chronische pyelonefritis een patholo
gisch verhoogde bloeddruk heeft, is de aard van de betrekking 
tussen chronische pyelonefritis en hypertensie niet duidelijk. 

Dejdar en Prat (1958) en Hodson (1959) hebben de afwijkingen 
beschreven, die het röntgenonderzoek van de nieren bij chronische 
pyelonefritis aan het licht kan brengen. Lindvall (1961) deed hetzelf
de voor papilnecrose. De differentiële diagnose ten opzichte van de 
beelden die men bij papilnekrose ziet, is dikwijls moeilijk en soms 
onmogelijk. 

Het lukt meestal niet om pathogene bacteriën te isoleren uit 
nierweefsel, dat door biopsie verkregen is. Bij enkele patiënten, die 
volgens pathologisch-anatomische of röntgenologische maatstaven aan 
chronische pyelonefritis lijden, wordt geen bacteriurie gevonden. Bij 
experimentele pyelonefritis vindt men daarentegen wel altijd bac
teriën in de urine. Deze tegenstrijdigheid is nog niet verklaard. 

Bij de retrograde katheterisatie van beide ureteren van patiënten 
met recidiverende urineweginfecties bleek, dat ook de hogere urine
wegen vaak geïnfecteerd zijn (Stamey 1963) . 

Het onderzoek naar pathogene bacteriën in de urine kan op 
meerdere manieren gebeuren, die als regel tot dezelfde slotsom zullen 
leiden. De invoering van de kwantitatieve kweek volgens Kass (1956), 
die zich vooral voor epidemiologisch onderzoek leent, heeft de be
langstelling · voor het voorkomen en de behandeling van urinewegin-
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fecties sterk gestimuleerd. Er zijn geen publicaties, waarin de supe
rioriteit van de telme1Jhode boven andere werkwijzen zoals het mi
kroscopisch onderzoek van het gekleurde sediment, wordt aange
toond. 

Het voor.komen van z.g. glitter cells (Sternheimer en Malbin 
1951) in de urine is volgens sommige literatuurgegevens van diagnos
tische betekenis. De telling van het aantal leukocyten, dat per tijds
eenheid in de urine wordt uitgescheiden, verschaft slechts zelden 
informatie van enig belang. De meeste auteurs hechten grote waarde 
aan de aanwezigheid van leukocytencylinders in het urinesediment. 

Het soms vroegtijdig optreden van bepaalde nierfunctiestoor
nissen zoals een gestoord concentratievermogen of een verminderd 
vermogen tot natriumretentie zijn waarschijnlijk het gevolg van een 
selectieve beschadiging van de tubuli. In een latere fase spelen de 
mechanismen, die de uitval van een groot deel van de glomeruli 
compenseren, een rol. 

De hoeveelheid eiwit, die bij chronische pyelonefritis per 24 uur 
in de urine wordt uitgescheiden, is het grootst bij die patiënten, die 
al een daling van de glomerulaire filtratiesnelheid hebben. 

In hoofdstuk II worden de klinische gegevens van 59 eigen 
patiënten besproken. Allereerst worden de kriteria toegelicht, waarop 
de diagnose chronische pyelonefri tis werd gesteld. 

Bij zes patiënten werd de diagnose gesteld door pathologisch
anatomisch onderzoek van nierweefsel, dat bij obductie was verkre
gen. Bij 53 patiënten werd de diagnose gesteld op typische afwijkin
gen van het intraveneuze of retrograde pyelogram. Bij 12 van de 16  
patiënten uit deze categorie, waarbij een obductie, nefrectomie, nier
biopsie of wigexcisie uit de nier geschiedde, kon deze diagnose later 
worden bevestigd. 

Pijn in de zij of in .de costovertebrale hoek was de meest voor
komende iatrotrope prikkel (Feinstein 1964) . Zeven en twintig van 
de 59 patiënten hadden noch spontaan, noch bij palpatie pijn in de zij .  
Andere frequent genoemde klachten waren hoofdpijn en moeheid. 

Zesenveertig van de 59 patiënten hadden een urineweginfectie. 
Bij 14 was dit een infectie met twee soorten bacteriën. Dertien 
patiënten hadden geen urineweginfectie, ook niet in de "follow-up" -
periode. 

Het röntgenologisch ondermek van de nieren bracht bij bijna 
alle patiënten ernstige afwijkingen aan het licht. Het serumkreati
ninegehalte was slechts dan steeds verhoogd als beide nieren op het 
pyelogram te klein waren. Als één nier van normale grootte was, 
was de nierfunctie als regel niet ernstig gestoord. 

Hypertensie, gedefiniëerd als een diastolische bloeddruk hoger 
dan 100 mm Hg, was bij 20 van de 59 patiënten (340/o) aanwezig. Bij 
patiënten boven de 40 jaar kwam niet vaker hypertensie voor. Er 
was geen verband tussen de aanwezigheid van hypertensie enerzijds 
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en een verhoogd serumkreatininegehalte, het bestaan van een urine
weginfectie of asymmetrische localisatie van de pyelonefritis ander
zijds. 

Vijftien van de 50 patiënten, bij wie de kwantitatieve eiwit
ui tscheiding in de urine werd bepaald, scheidden meer dan één 
gram per etmaal uit. Tien van deze 15 hadden een serumkreatinine 
hoger dan 2,5 mgr O/o. 

Achttien van de 59 hadden lichte tot ernstige urologische af
wijkingen. Nagenoeg alle patiënten, die een urologische instrumen
tatie of operatie hadden ondergaan, hadden een urineweginfectie bij 
het eerste onderzoek. 

Het ver loop van de ziekte was zeer wisselend. De urine van 
33 van 46 patiënten, die bij opname een urineweginfectie hadden, 
bevatte na adequate therapie geen pathogene kiemen meer. Twee
entwintig van de 33 kregen echter een recidief. Van de patiënten 
met een serumkreatinineconcentratie lager dan 2,5 mgrO/o steeg het 
serumkreatinine bij vijf. Bij hen was de urineweginfectie blijven 
bestaan of was deze gerecidiveerd. 

Bij de meeste patiënten, waarbij het serumkreatinine hoger dan 
2,5 mgrtl/o was, ging de nierfunctie tijdens de observatieperiode 
verder achteruit. Het aantal was echter te klein om de invloed van 
een eventuele urineweginfectie op de nierfunctie na te gaan. 

Aan het einde van hoofdstuk II wordt nog eens kritisch bezien, 
in hoeverre er bij onze patiënten sprake van een "actieve" pyelone
fritis was. Ik heb aangenomen, dat er een "actieve" pyelonefritis 
bestond, als er naast uitscheiding van pathogene bacteriën verande
ringen in de nierfunctie of een combinatie van koorts met pijn in de 
nierloge aanwezig waren. Dit was bij 30 van de 59 patiënten het 
geval. Zestien patiënten hadden wel een urineweginfectie en typische 
röntgenologische afwijkingen, maar geen andere tekenen van "acti
viteit", zoals boven omschreven. 

Bij 7 van de 13 patiënten zonder urineweginfectie kon van een 
genezen of "niet-actieve" pyelonefri tis worden gesproken, hoewel zij 
zeker niet zonder klachten waren. Bij drie andere patiënten zonder 
urineweginfectie speelden chronisch misbruik van analgetica en uro
logische afwijkingen een rol. Bij de drie resterende patiënten zonder 
bacteriurie, die allen typische röntgenologische afwijkingen hadden 
en waarvan er twee een progressieve stijging van het ureum- en 
kreatininegehalte vertoonden, waren er geen andere aanknopings
punten voor het bestaan van een "actieve" pyelonefritis. 

Hoofdstuk III handelt over het misbruik van bepaalde analgetica 
en het voorkomen van een nierziekte, die een aantal klinische en 
pathologische kenmerken met chronische pyelonefritis gemeen heeft. 
Het pathologisch-anatomisch beeld wordt gekenmerkt door een min 
of meer diffuse schrompeling van het nierparenchym. Bij het histo-
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logisch onderzoek valt de sterke fibrose op. Bij deze nieraandoening 
komt nekrose van de papillen voor. Volgens Kincaid-Smith 
(1967) is dit ZJelfs het primaire proces. De nierbeschadiging treedt 
pas op na jarenlang gebruik van grote hoeveelheden van analgetica. 
Er is een groot verschil in individuele gevoeligheid. 

Acht van de 59 patiënten, die wij in eerste instantie als lijders 
aan chronische pyelonefritis hebben beschouwd, hadden zoveel anal
getica gebruikt dat de totale consumptie van fenacetine meer dan 
drie kilogram bedroeg. Bovendien worden nog enkele gegevens ver
meld van drie patiënten, die buiten de groep van 59 patiënten vielen 
en bij wie een nierlijden was ontstaan na jarenlang misbruik van 
analgetica. Slechts bij twee van de elf patiënten kon geen enkele 
andere schadelijke factor anders dan het misbruik van pijnstillende 
middelen worden aangetoond. Bij de overige negen was het precieze 
verband tussen de twee mogelijke schadelijke factoren - infectie of 
misbruik van analgetica - niet vast te stellen. Het is goed denkbaar, 
dat analgetica bij deze mensen de symptomen van de infectie hebben 
gemaskeerd. 

Naar mijn mening bestaat er inderdaad een ernstige nierziekte, 
die door jarenlang misbruik van bepaalde analgetica wordt veroor
zaakt. Deze nefropathie wordt slechts zelden in zuivere vorm aan
getroffen. 

Hoofdstuk IV geeft een kort overzicht van de inzichten, die door 
het serologisch onderzoek van coli-infecties van de urinewegen zijn 
verworven. Uit literatuurgegevens blijkt, dat serologische typering 
van het type 0-antigeen voor de epidemiologie en behandeling van 
urineweginfecties van belang is. 

Het onderzoek naar circulerende antilichamen tegen colibacte
riën kan zowel met agglutinatie als met hemagglutinatiemethoden 
worden verricht (Percival e.a. 1964, Williamson e.a. 1964) .  Zowel in 
het serum van gezonde personen als van patiënten met een infectie 
van de lagere urinewegen vindt men antilichamen tegen vele colity
pen in lage titer. Bij een acute of chronische pyelonefritis wordt een 
hoge titer of titerstijging van de antilichamen tegen de infecterende 
bacterie gevonden. Dit is dikwijls van diagnostische betekenis. 

Het onderzoek van sera van gezonde personen en lijders aan 
urineweginfecties, dat in het Streeklaboratorium voor de Volksge
zondheid te Groningen (hoofd dr. R. K. Koopmans) werd verricht, 
leverde resultaten op, die met bovenstaande literatuurgegevens in 
overeenstemming waren. Bovendien bleek dat de uitkomsten van de 
agglutinatiemethode en de hemagglutinatietechniek elkaar niet veel 
ontliepen. Bij de meeste sera, die met beide methoden werden onder-
21ocht, was de titer gelijk of verschilde slechts één verdunning. Beide 
methoden waren goed uitvoerbaar. 

Bij patiënten met een urineweginfectie was de titer van de anti-
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menten ten gunste van pyelonefritis het sterkst waren. Als de titer 
coli-antilichamen het hoogst bij diegenen, bij wie de klinische argu
van de antilichamen, op welke wijze dan ook bepaald, hoger dan 
1 :80 was, was de kans groot, dat er inderdaad pyelonefritis bestond. 

Als men de colibacterie, die de urineweginfectie veroorzaakte 
geïsoleerd heeft, is het het eenvoudigst een 0-agglutinatie van het 
serum van de patiënt te verrichten met de geïsoleerde eigen stam. 
Heeft men geen bacterie in handen, dan is het het beste een 0-hem
agglutinatie van het serum te doen met een antigeenmengsel, dat de 
belangrijkste 0-typen bevat. 

Het onderzoek naar de aanwezigheid van antilichamen tegen 
colibacteriën is naar mijn mening een vruchtbare benadering van het 
vraagstuk van de "activiteit" van pyelonefritis. 

De patiënten, bij wie de diagnose chronische pyelonefritis gesteld 
wordt, vormen een heterogene populatie. Chronische pyelonefritis is 
dan ook geen nosolische eenheid. Het is een groep ziekten met een 
niet-gene:z;ende bacteriële ontsteking van de nieren als gemeenschap
pelijk element. 

De moeilijkheden van de diagnostiek zijn van verschillende aard. 
De klachten kunnen zo vaag en aspecifüek zijn, dat niet gedacht 
wordt aan de mogelijkheid van een nierziekte. Maar, zelfs als er 
zekerheid is dat er geen nieraandoening bestaat, kan het zeer moeilijk 
zijn om te bewijzen dat het om chronische pyelonefritis gaat. 

Het bestaan van een urineweginfectie is geen conditio sine qua 
non; bacteriurie hoeft niet voortdurend aanwezig te zijn. Toch is het 
m.i. niet juist de diagnose chronische pyelonefritis te handhaven, als 
na een herhaald, grondig en lege artis uitgevoerd onderzoek blijkt, 
dat de urine geen pathogene kiemen bevat. 

Toch zijn er een aantal patiënten, die aan een progressieve nier
ziekte lijden, die een aantal kenmerken gemeen heeft met chronische 
pyelonefritis, die door bacteriën wordt veroorzaakt, maar van wie de 
urine steeds steriel is. Als men aanneemt, dat een dergelijk beeld 
niet door groei en vermenigvuldiging van bacteriën in het nierparen
chym is ontstaan, rijst onmiddellijk de vraag, wat dan wel de aarq en 
oorzaak van dit nierlijden is. Men kan hiierover slechts speculatieve 
gedachten uiten. 

De intraveneuze injectie van endotoxine kan tot verdere bescha
diging van het nierweefsel leiden, als men dit toedient aan ratten, 
die pas tevoren een coli-pyelonefritis hebben doorgemaakt. Blijkbaar 
kan na de genezing van de pyelonefritis het hernieuwe contact met 
het bacteriëel antigeen het ontstekingsproces weer doen opvlammen, 
hoewel het nierweefsel op dat ogenblik steriel is (Ueda e.a., 1966) . 

Een andere mogelijkheid is, dat door, tijdens of na de bacteriële 
ontsteking van de nieren bestanddelen van de eigen nier als antigeen 
gaan fungeren. Na genezing van de bacteriële infectie zou het voort-
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gaan van een antigeen-antilichaamreactie de nieren verder kunnen 
laederen. Ook bij uitstoting van een homologe getransplanteerde nier 
ziet men infiltratie van ontstekingscellen in het interstitium. Er zijn 
overigens verder weinig histologische punten, waarin de uitstotings
reactie en chronische pyelonefri tis met elkaar overeenstemmen. 

Kalmanson en Guze (1963) hebben getracht in het serum van 
lijders aan chronische pyelonefritis antilichamen tegen nierweefsel 
aan te tonen; dit is niet gelukt. 

Het is niet uitgesloten, dat de "niet-bacteriële" chronische pye
lonefritis een auto-immuunziekte is, maar voorlopig vindt deze hypo
these onvoldoende objectieve steun. 

Het is verder denkbaar, dat verschillende medicamenten of hun 
metabolieten een ziekte zouden kunnen doen ontstaan, die in klinisch 
en histologisch opzicht op chronische pyelonefritis lijkt; wij hebben 
dit reeds bij het jarenlang misbruik van bepaalde analgetica gezien. 
Door hun plaats in circulatie en hun functie als uitscheidend orgaan 
zijn de nieren sterk blootgesteld aan schadelijke agentia, die in het 
lichaam circuleren. 

Een episode van diffuse intravasale stolling kan in het nier
parenchym histologische afwijkingen achterlaten, die veel op bacte
riële chronische pyelonefritis lijken, zoals door Brentjens (1967) in een 
experimentele studie is aangetoond. 

Zelfs na een grondig onderzoek naar de aard van een nierziekte 
heeft men niet altijd beslissende argumenten vóór of tegen de 
diagnose chronische pyelonefritis in handen. In twijfelgevallen zal de 
wijze, waarop de klinicus de resultaten van het klinisch en patho
logisch-anatomisch onderzoek interpreteert, bepalen of het nierlijden 
het etiket "chronische pyelonefritis" krijgt. Bij de patiënt, bij wie op 
onvoldoende gronden de diagnose gesteld is, zal men dan ook vruch
teloos zoeken naar een urineweginfectie. 

De term "chronische pyelonefritis" is niet gelukkig; de aan
wezigheid van het element "pyelitis" laat zich met de gebruikelijke 
middelen niet verifiëren. Het pathologisch-anàtomisch (Heptinstall 
1 966) en experimentele (Andersen en Jackson 1961) onderzoek maken 
toch wel aannemelijk, dat het slijmvlies van het nierbekken meestal 
ontstoken is en dat het nierparenchym dikwijls van daaruit geïnfec
teerd of gereïnfecteerd wordt. 

De benaming "chronische interstitiële nefritis" geeft, anatomisch 
gezien, de belangrijkste localisatie van het proces goed aan. Onder 
de naam "interstitiële nefritis" gaan echter zeer uiteenlopende 
ziektebeelden schuil. Zelfs de nierbeschadiging, die na shock of 
sommige vergiftigingen optreedt, wordt soms "tubulo-interstitiële 
nefritis" genoemd (Balsl0v en J0rgensen, 1963) . Het overnemen van 
de term "chronische interstitiële nefritis" zou niet bijdragen tot een 
verheldering van de terminologie. Het verdient daarom de voorkeur 
toch de benaming "chronische pyelonefritis" te handhaven. Het is 
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echter beter de term "chronische pyelonefritis" alleen dan te ge
bruiken als er tekenen van activiteit, zoals een urineweginfectie, 
tijdelijke of permanente veranderingen van de nierfunctie, hoge 
koorts met flankpijn etc. zijn. De toestand, waarbij deze activiteit 
geheel ontbreekt, kan worden aangeduid als "genezen" of "inactieve" 

pyelonefritis. Het is gewenst, dat het belangrijke verschil tussen dè 
actieve fase en de resttoestand in de naamgeving tot uitdrukking 
komt. 
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SUMMARY 

In chapter I a number of important publications concerning 
chronic pyelonephritis are reviewed. 

The classica! descriptions of the pathology of the disease by 
Staemmler and Dopheide (1930) and Weiss and Parker (1939) have 
been supplemented by Kimmelstiel (1961) who considers polymor
phonuclear leukocytes in the inflammatory infiltrate as very im
portant for the histological diagnosis. 

Cotran (1965) is of the opinion, that an infiltrate consisting of 
plasma-cells can also be regarded as a sign of bacterial inflection. 

Renal biopsy is only of limi ted value for the diagnosis of chro
nic pyelonephritis. 

In their descriptions of the clinical picture most authors men
tion the insidious course, the equivocal complaints and physical 
signs masking the nature of the disease. 

In spite of the fact that more than half of the patients suffer 
from hypertension, the nature of the relationship between chronic 
pyelonephri tis and hypertension is not clear. 
Dejdar and Prat (1958) and Hodson (1959) have described the radio
logie picture of chronic pyelonephritis and Lindvall (1960) did the 
same for papillary necrosis. The differential diagnosis of chronic pye
lonephri tis vs. papillary necrosis is often diffücult and sometimes im
possible. 

Efforts to isolate pathogenie bacteria from renal tissue, obtai
ned by biopsy, are usually unsuccesful. Some patiertts with the 
typical histogical or roentgenological features of chronic pyelone
phritis have no bacteriuria, whereas animals with experimental 
pyelonephritis nearly always continue to excrete pathogenie bacte
ria in their urine. This contradiction has not met with a satisfactory 
explanation. 

Retrograde cathetherisation of both ureters of patients with 
relapsing urinary tract infections often revealed the presence of 
infection in the upper urinary tract (Stamey 1963) . 

The examination of urine in order to detect significant bacte
riuria can be performed in several ways, which usually lead to the 
same conclusions. The introduction of "quantitative culture" of the 
urine, introduced by Kass (1956) is especially useful for epidemio
logical investigations. This has stimulated the research in the preven
tion and treatment of urinary tract infections. However, there are 
no publications available which demonstrate the superiority of this 
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procedure above the microscopical examination of the stained uri
nary sediment. 

The presence of the "glitter cell" phenomenon (Sternheimer and 
Malbin 1951) is often of diagnostic importance. 

The quantitative determination of the number of leukocytes, 
excreted in the urine, rarely provides valuable in formation. 

Most authors attach a high value to the presence of white blood 
casts in the urinary sediment. 

The early occurrence of certain disturbances of renal function 
such as impaired concentrating ability or decreased maxima! so
dium retention is a result of a �efoctive injury of the renal tubu
les. Other mechanisms compensating for the loss of a great number 
of nephrons play a role during a later phase. 

Patients with a reduced glomerular filtration rate show the 
highest excretion of protein per 24 hours. 

Chapter II contains the clinical data of 59 patients with chronic 
pyelonephritis. The criteria, on which the diagnosis was based are 
mentioned. 

The diagnosis was established in six patients by autopsy. Fif
ty-three patients showed the typical lesions of chronic pyelone
phritis on intravenous or retrograde pyelography. Renal tissue 
was obtained from 16  out of these 53 patients, either at autopsy, 
nephrectomy or by percutaneous or surgical biopsy. The radiolo
gical diagnosis was confirmed in 12 of the 16  patients. In the re
maining four patients the percutaneous renal biopsy was compatible 
with, but not diagnostic for chronic pyelonephritis. 

Pain in the flank or in the costovertebral angle was the most 
frequent iatrotropic (Feinstein 1964) stimulus. Twenty-seven of the 
59 patients had no flank pain, neither spontaneously nor on physi
cal examination. Other frequent complaints were headache and fati
gue. 

Forty-six of the 59 patients had an urinary tract infection; the 
urine of 14 revealed more than one strain of pathogenie organism. 
The remaining 13  did not have bacteriuria at the first examination 
nor during the whole follow-up period. 

The extent of the lesions on X-ray examination of the kidneys 
was serious in nearly all patients. Serum creatinine values were only 
elevated, if both kidneys were found roentgenologically too small. 
If only one kidney was of normal dimensions renal function usuaHy 
was normal. 

Hypertension, defined as a diastolic pressure higher than 100 
mm Hg was present in 20 of the 59 patients (34%) . Hypertension 
was not more prevalent in patients over 40 years. There was no asso
ciation between the presence of hypertension on one side and an 
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elevated serum creatinine value, presence of bacteriuria or asymme
trical localization of the pyelonephritis on the other. 

Fifteen of the 50 patients, in whom the urinary protein excre
tion was quantitatively measured, excreted more than one gram per 
24 hours. Ten of these fifteen had a serum creatinine high.er than 
2,5 mg per 100 ml. 

Eighteen of 59 patients had moderate or serious urological disea
se. Nearly all patients with preceding urological instrumentation 
or operation had bacteriuria at the first examination. 

The course of the disease varied. Thirty-three of the 46 patients 
with urinary tract infection had no bacteriuria after adequate 
antibiotic therapy, but 23 of these 33 had a relapse of the infection 
during the follow-up period. Some of these patients showed a 
decrease in renal function. 

Most patients with a serum creatinine level of 2,5 mg per 100 
ml or higher showed a further decrease of renal function. Their 
number was too small to assess any influence of the persisting or 
relapsing urinary tract inflection on the renal function. 

At the end of chapter II we tried to answer the question which 
of our patients, selected according our previously mentioned cri
teria, had an "active" pyelonephritis. We assumed that an active 
pyelonephritis existed if significant bacteriuria was associated with 
either a change in renal function or with the combination of fever 
(above 380C.) and lumbar pain. According to these criteria "active" 
pyelonephritis was present in 30 of 59 patients. Sixteen patients 
showed bacteriuria and typical roentgenological features but none of 
the other signs of "activity" . 

Seven of the thirteen patients without bacteriuria probably had 
a healed or "non-active" pyelonephritis. However, they certainly 
were not free from all symptoms. 

Abuse of analgesics and urological disease played a role in three 
patients without a urinary tract infection. 

The three remaining patients without bacteriuria had typical 
roengenological abnormalities. The serum creatinine values showed 
a progressive rise in two of these patients, but no arguments for an 
"active" pyelonephritis were found and no other renal disease could 
be diagnosed. 

In Chapter III the occurrence of renal disease after prolonged 
abuse of certain phenacetin containing analgesics is discussed. This 
disease shares some clinical and histological features with chronic 
pyelonephritis. The kidneys are considerably reduced in size and 
histolological examination shows an intensive fibrosis. Renal papil
lary necroSis is frequently found and is, according to Kincaid-Smith 
(1967) preceding other lesions. Renal damage only occurs aîter re-
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gular consumption of large quantities of the analgesie drug during 
many years. 

Eight of the 59 patients, considered to have chronic pyelone
phritis, had consumed so many analgesie drugs, that the total con
sumption of phenacetin exceeded three kilograms. 

In addition some data are given about three patients, who did 
not belong to our group of 59 and who were suffering from a renal 
disease associated with the abuse of analgesics. 

In only two of these eleven patients no other harmful factors 
than abuse of analgesie drugs could be discovered. In the other nine 
patients the exact relationship .of two possible noxious agents - in
fection or analgesics abuse - could not be established. It is possible 
that symptoms of the urinary tract infection have been maked by 
the constant use of these drugs. 

Chapter IV gives a synopsis of the knowledge obtained by sero
logical studies of patients with urinary tract infections caused by 
E.coli. 

Examination of the pertaining literature shows that serotyping 
of the 0-antigen is important for the epidemiology and treatment 
of urinary tract infections. 

The measurement of the antibody response against the 0-an
tigen of E.coli can be performed with an agglutination method and 
with an hemagglutination technique (Percival et al. 1964, William
son et al. 1964) . 

Antibodies against many 0-types are present in low titers in 
sera of healthy persons and patients with lower urinary tract infec
tions. In contrast, patients with acute or chronic pyelonephritis 
Show a high anti:body titer or an elevation of the titer of the anti
bodies against the causal organism isolated from the urine. The deter
mination of the titer of these antibodies is of diagnostic signifi
cance. 

Our examination of sera of healthy persons and patients with 
urinary tract infections produced resul ts supporting these claims. 

There was not much difference between the results of the ag
glutination method and those of the hemagglutination technique. 
The titers of most sera, which were examined in both ways, were 
equal or differed only one dilution. Both methods were technical
ly not difficul t to perform. 

The patients with bacteriuria and renal involvement showed 
the highest titers. If the titer of the antibodies against the 0-anti
gen measured by the agglutination or hemagglutination method was 
1/80 or higher, renal involvement was likely. 

If the E.coli strain, causing the infection, has been isolated, one 
can perform an 0-agglutination of the serum with the E.coli found 
in the urine. This is the most simple approach. If on the contrary 
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the causal organism has not been isolated, an 0-hemagglutina
tion can be done with an erytrocyte suspension, sensitized with a 
number of important 0-types. 

The investigation of the antibody response promises to be a 
good approach to the problem of the "activity" in chronic pyelone
phritis. 

l?atients with chronic pyelonephritis present a heterogeneous 
population. In our opinion, chronic pyelonephritis is not a nosolo
gical entity, hut comprises a group of diseases, in which non-healing 
bacterial inflammation is the common element. 

The diagnostic difficulties are variable. The symptoms presen
ted by the patients can be so vague and non-specific that no thought 
is given to the possible presence of renal disease. Even when the 
presence of renal disease is beyond doubt, it may be difficult to prove 
that chronic pyelonephritis exists. 

The presence of urinary tract infection is not a necessary pre
requisi te for the diagnosis of chronic pyelonephritis; bacteriuria 
does not need to be present at all times. However, it is undesirable 
to maintain a diagnosis .of "active" chronic pyelonephritis if after a 
repeated, thorough and well performed examination no pathogenie 
bacteria are found in the urine. 

This leaves us with a number of patients who suffer from a 
progressive renal disease, which resembles clinically and radiolo
gically chronic pyelonephritis, but who do not have urinary tract 
infection. Assuming that bacterial proliferation is not the cause of 
this renal disease, we are faced with the problem of the etiology and 
nature of this nephropathy. We can only mention a few possibilities 
of a very speculative nature. 

Intravenous injection of endotoxin produces further damage of 
the renal parenchyma of rats who have just recovered from ex
perimental pyelonephritis. Obviously the contact with the bacterial 
antigen can reactivate the inflammation, in spite of the fact that the 
renal tissue is sterile at that moment (Ueda et al 1966) . 

It is also possible that during or after bacterial inflammation 
of the kidney elements of the kidney assume the character of an
tigens. After the inflammation is healed, an antigen-antibody reac
tion may .produce progressive renal disease. 

Inflammatory cells are also seen in the interstitium of rejected, 
homologously transplanted kidneys. However, there are only few 
histological aspects which have chronic pyelonephritis and the 
process of rejection in common. 

Kalmanson and Guze (1963) have tried to find antikidney anti
bodies in sera of patients with chronic pyelonephritis, but were not 
successful. 

The possibility that "non-bacterial chronic pyelonephritis" 
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is an auto-immune disease cannot be excluded completely; however 
presently this hypothesis finds no sufficient support. 

It is conceivable that drugs or their metabolites may produce 
a disease with a clinical or histological picture resembling chronic 
pyelonephritis. We have seen this, when certain analgesie drugs 
are consumed in large quantities. The kidney is very much ex
posed to circulating noxious agents due to its function. 

After an episode of diffuse intravesculair coagulation the renal 
parenchyma may show histological features resembling chronic 
pyelonephritis, as an experimental study of Brentjens (1967) has 
shown. 

Even after a thorough work-up of a patient with a renal 
disease it is not always possible to state if he or she has chronic 
pyelonephritis. The way, in which the clinical or histological data 
are interpreted will decide the issue in doubtful cases. If the diag
nosis "chronic pyelonephritis" is based on insufficient evidence, 
looking for bacteriuria will be in vain. 

The use of the word "chronic pyelonephritis" raises many ob
jections. The presence of the element of "pyelitis" cannot be 
confirmed wi th ordinary clinical methodes. N evertheless, according 
to histological (Heptinstall 1966) and experimental (Andersen and 
Jackson 1961) evidence, there often are signs of inflammation of the 
renal pelvis. The renal parenchyma is often infected or reinfected 
from the pelvis. 

The term "chronic interstitial nephritis" would do justice to 
the anatomical localization of the primary lesions. However, this 
term is also used to designate renal diseases of a very different na
ture. However, even the nephropathy caused by acute d.rculatory 
insufficiency or some intoxications is called "tubulo-interstitial ne
phritis" by some investigators (Balsl0v en J0rgensen 1963) . Accep
tance of the term "chronic interstitial nephritis" would not contribute 
to clarification of terminology. 

Therefore it is desirable to retain the term "chronic pyelone
phritis" We would advocate to use this term, if there are signs of 
activity such as bacteriuria, temporary or permanent change of re
nal function, fever combined with lumbar pain etc. superimposed 
on chronic renal disease. When these signs of activity are absent, 
the disease should be called "healed or non-active pyelonephritis" . 
The important difference between the active phase and the end-stage 
should be expressed in the nomenclature. 
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RESUME 

Au èhapitre I nous donnons Ie résumé d'un certain nombre de 
publications sélectionnées, concernant la pyélonéphrite chronique. 

Les descriptions classiques de !'anatomie pathologique de 
Staemmler et Dopheide (1930) et celles de Weiss et Parker (1939) ont 
été complétées par Kimmelstiel (1961). Celui-ci attache beaucoup 
d'importance aux leucocytes polynucléaires dans l'infiltrat inflamma
toire du tissu rénal. Selon Cotran (1965) une infiltration inflamma
toire contenant des plasmocytes peut indiquer aussi une infection 
bactérienne. 

La valeur de la biopsie rénale pour Ie diagnostic de la pyéloné
phri te chronique n'est pas grande. 

En discutant le tableau clinique, la plupart des auteurs attirent 
l'attention sur l'évolution lente et sur les sympt8mes vagues qui 
masquent ainsi la nature vraie de la maladie. 

Plus de la moitié des personnes souffrant de pyélonéphrite 
chronique ont une hypertension artérielle, sans que la nature précise 
des relations entre la pyélonéphrite chronique et l'hypertension 
artérielle soit claire. 

Dejdar (1958) et Hodson (1959) ont décrit les images radiologiques 
pathologiques de la pyélonéphrite chronique. Le diagnostic diffé
rentiel avec les clichés de la nécrose papillaire est souvent difficile et 
parfois impossible. 

Les efforts pour isoler des germes du parenchyme rénal, obtenu 
par biopsie rénale, ont eu peu de succès. Il y a des malades qui 
souffrent de pyélonéphrite chronique selon les critères histologiques 
ou radiologiques, mais qui n'ont pas de bactériurie. Les animaux avec 
une pyélonéphrite expérimentale ont toujours une bactériurie. Cette 
contradiction n'a pas trouvé d'explication satisfaisante. 

La cathétérisation des uretères des malades atteints d'infections 
urinaires récidivantes a mis en évidence la participation fréquente 
des voies urinaires supérieures au procès inflammatoire (Stamey 1 963) . 

On peut rechercher la présence des germes pathogènes de 
plusieurs façons, qui généralement conduiront au même résultat. 
L'introduction de la numération bactériurique selon Kass, très 
convenable pour les recherches épidémiologiques, a fortement stimulé 
l'intérêt pour l'apparition et le traitement des infections urinaires. 
Cependant, il n'y a pas de publications qui prouvent la supériorité 
de la méthode de la numération des germes sur les autres méthodes 
comme l'examen microscopique du sédiment urinaire coloré. 

L'apparition des "glitter cells" (Sternheimer et Malbin 1 951) 
dans l'urine a une valeur diagnostique selon les données fournies par 
les auteurs traitant de la question. Le calcul du débit des leucocytes 
excrétés dans l'urine ne donne que rarement des informations de 
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valeur. La plupart des auteurs tiennent beaucoup à la présence des 
cylindres leucocytaires dans le culot urinaire. 

L'apparition prématurée de certaines perturbations de la fonction 
rénale, par exemple la diminution de la capacité de concentration 
osmotique ou de la rétention sodique, sont probablement la consé
quence de lésions tubulaires sélectives. Dans un stade ultérieur les 
mécanismes de compensation d'une perte d'un grand nombre de 
glomérules jouent un r&le. 

Les malades souffrant déjà d'une diminution de la vitesse de 
filtration glomérulaire ont la plus grande protéinurie. 

Au chapitre II nous discutons les données cliniques fournies par 
59 malades de la Clinique Médicale de l'H&pital Universitaire de 
Groningen. D'abord nous expliquons des critères sur lesquels Ie 
diagnostic a été basé selon données histologiques obtenues à l'autop
sie. Pour 53 d'entre eux nous avons posé le diagnostic après que 
l'examen radiologique eut montré des anomalies typiques (pyélo
graphie intraveineuse ou rétrograde) . Chez 1 6  malades de cette 
catégorie une autopsie, néphrectomie, biopsie rénale ou excesion 
sphénoidale a été faite; pour 12 d'entre eux le diagnostic de pyéloné
phrite chronique fut confirmé. 

La douleur lombaire ou à l'angle costovertébrale était la stimu
lation "iatrotrope" (Feinstein, 1964) la plus fréquente. Vingt-sept des 
59 malades n'avaient pas de douleur lombaire, ni spontanément, ni 
à la palpation. La céphalée et la lassitude étaient des plaintes fré
quentes. 

Quarante-six des 59 malades avaient une infection urinaire ;  chez 
14 il s'agissait d'une infection mixte. Treize de nos malades n'avaient 
pas d'infection urinaire, même pas pendant la période d'observation. 

L'examen radiologique des reins a montré des anomalies impor
tantes chez presque tous les malades. Les valeurs de la créatinémie 
n'avaient subi une augmentation que dans les cas ou les deux reins 
étaient trop petits sur Ie pyélogramme. Si un rein avait des dimen
sions normales, les fonctions rénales n'étaient pas sérieusement 
perturbées. 

L'hypertension artérielle, définie comme une tension diastolique 
de plus de 100 mm Hg, n'était présente que chez 20 des 59 malades 
(34 %) .  L'hypertension n'était pas plus fréquente chez nos malades de 
plus de 40 ans. Il n'y avait pas de relation entre la présence de la 
tension artérielle élevée d'une part, et une augmentation de la 
créatinémie, la présence d'une infection urinaire ou la localisation 
asymmétrique de la pyélonéphrite d'autre part. 

Quinze des 50 malades, chez lesquels la protéinurie a été mesurée 
quantitativement, excrétaient plus d'un gramma par 24 heures. 
Dix de ces quinze malades avaient une créatinémie de plus de 2,5 mg 
pour 100 ml. 
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Dix-huit de nos 59 malades avaient des anomalies urologiques 
d'un degré variable. Presque tous les malades qui avaient subi une 
intervention urologique se présentaient avec une infection urinaire 
au premier examen. 

L'évolution de la maladie a été très variable. L'urine de 33 de 
nos 46 malades qui avaient une infection urinaire à la première 
hospitalisation ne contenait plus de germes pathogènes après un 
traitement adéquat. Cependant, chez 22 de ces 33 malades la bacté
riurie réapparaissait pendant la période d'observation; chez cinq la 
créatinémie subissait une augmentation. La fonction rénale des 
malades avec une créatinémie de plus de 2,5 mgr % se détériorait 
presque toujours. Leur nombre était trop limité pour attribuer une 
influence à l'infection urinaire. 

A la fin du chapitre II j 'ai essayé de répondre à la question de 
savoir s'il existait une pyélonéphrite "active" chez nos malades. J'ai 
supposé qu'il n'y avait une pyélonéphrite "active" que si à coté 
d'une bactériurie intervenaient des changements dans les fonctions 
rénales ou se manifestaient à la fois la fièvre et la douleur lombaire. 
Définie dans ce sens, une pyélonéphrite active n'était présente que 
chez 30 de 59 de nos malades. 

Quant aux 29 autres malades, seize d'entre eux avaient une 
:iJnfection urinaire et des anomalies typiques du pyélogramma intra
veineux ou rétrograde, mais les au tres signes d' "activité" étaient 
absents. Les treize autres ne manifestaient aucune infection urinaire; 
pour sept d'entre eux il s'agissait d'une pyélonéphrite "non-active" 
ou guérie ; cependant ces personnes se plaignaient d'une douleur 
lombaire. 

L'abus chronique d'analgésiques et des anomalies urologiques 
jouaient un role chez trois autres malades sans infection urinaire. 
Les trois malades restants, également sans bactériurie, se pré
sentaient avec des anomalies radiologiques typiques, mais les signes 
d' "activité" manquaient; deux d'entre eux montraient une élévation 
progressive des valeurs des taux de l'urée et de la créatinine, mais 
nous n'avons pu diagnostiquer une autre maladie rénale. 

Le chapitre III traite de l'abus de certains analgésiques et de 
l'apparition d'une maladie qui a quelques caractères communs avec 
la pyélonéphrite chronique. Le tableau anatomo-pathologique est 
caractérisé par une réduction plus ou moins diffuse du parenchyme 
rénal. L'examen microscopique montre une fibrose interstitielle très 
importante. On y voit souvent la nécrose papillaire rénale. Selon 
Kincaid-Smith la nécrose papillaire est le processus primair. Ce 
n'est qu'après la consommation de grandes quantités d'analgésiques 
- pendant quelques années (5 à 10  ans) - qu'apparaissent les alté
rations rénales. Il y a une grande différence de susceptibilité indivi
duelle. 
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Huit de nos 59 malades, que nous avons classés dans la catégorie 
de la pyélonéphrite chronique, avaient consommé plus de trois kilo
grammes de phénacetine. En outre, nous citons quelques données 
concernant trois autres malades n'appartenant pas au groupe des 59 
malades et qui avaient une néphropa1Ihie grave, précédée d'un abus 
prolongé d'analgésiques. Or dans Ie cas de deux seulement parmi de 
ces onze malades on ne pouvait découvrir aucun autre agent nuisible ; 
et la relation exacte entre deux agents nocifs possibles - infection 
ou abus d'analgésiques - n'a pu être déterminée chez les neuf autres. 
Il est possible que les analgésiques aient masqué la symptomatologie 
de l'infection rénale. 

Je suis d'avis qu'il existe une maladie rénale grave causée par 
l'abus prolongé d'analgésiques, mais cette néphropathie ne se pré
sente que rarement sous une forme pure. 

Le chapi tre , IV donne un résumé des conceptions obtenues par 
l' examen sérologique des infections urinaires causées par E-coli. 

Selon les données fournies par les auteurs" la détermination 
sérologique du type 0 du germe causa! est importante pour l'épidé
miologie et Ie traitement des infections urinaires. 

Le recherche des anticorps circulant contre E-coli peut être faite 
soit par la méthode d'agglutination, soit aussi par un procédé 
d'hémagglutination (Percival et al. 1964, Williamson et al. 1964) . 

Le sérum des personnes saines et des malades atteints d'une in
fection localisée au tractus urinaire inférieure contient des anticorps 
contre beaucoup de types 0 de E-coli, mais leur titre n'est pas él1evé. 
Dans la pyélonéphrite aiguë ou chronique on trouve un titre élevé ou 
un accroissement du titre des anticorps contre Ie germe causa!. Ainsi 
eet examen a une valeur diagnostique. 

Les recherches des séra de personnes saines et des malades souf
frant d'infections urinaires, exécutées au Streeklaboratorium voor 
de Volksgezondheid à Groningen (Directeur : Dr. R. K. Koopmans), 
ont confirmé les résultats fournies par les auteurs étudiant la 
question. En outre, les résultats de la technique de l'agglutination et 
de la méthode de l'hémagglutination ne différaient pas beaucoup. La 
plupart des séra, examinés selon les deux méthodes, avaient Ie même 
titre d'agglutinines et d'hémagglutinines ; il y avait tout au plus une 
différence d'une seule diluti:on. 

Les malades avec une infection urinaire, pour qui les arguments 
cliniques en faveur d'une pyélonéphrite étaient les plus forts, avaient 
les taux les plus élevés d'antic0rps contre l'E-coli, isolé de l'urine. 
Si Ie taux des anticorps était 1 : 80 ou plus élevé, il était très probable 
que Ie malade avait une pyélonéphrite. 

Si l'on a isolé Ie germe de E-coli, qui a causé l'infection urinaire, 
la méthode la plus simple est de faire une agglutination-0 du sérum 
du malade avec Ie germe isolé. Si l'on n'a pas pu isoler Ie germe, il 
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vaut mieux faire une hémagglutination du sérum avec une "mixture 
antigène

"
, consistant dans une suspension d'érythrocytes, sensibili

sées avec les types-0 les plus importants. 

Les recherches d'a:nticorps contre E-coli permettent une ap
proc:föe importante du problème de "l'activité

" 
d'une pyélonéphrite. 

Les malades chez qui on a diagnostiqué une pyélonéphrite chro
nique constituent une population hétérogène. La pyélonéphrite 
chronique n'est pas une entité nosologique. C'est un groupe de mala
dies avec une infection rénale bactérielle qu'il est difficile de traiter 
et de guérir comme si elles avaient un élément commun. 

Les difficultés de diagnostic sont d'ordre différent. La sympto
matologie peut être si vague et aspécifique que la possibilité d'une 
maladie rénale n'est pas sérieusement considérée. Si la présence d'une 
néphropathie est sfire, il peut être très difficile de prouver qu'il s'agit 
vraiment d'une pyélonéphrite chronique. La présence d'une in
fection urinaire n'est pas une condition nécessaire ; la bactériurie 
n'est pas nécessairement constante. Pourtant, il ne faut pas maintenir 
Ie diagnostic de pyélonéphrite chronique si après des examens répétés 
et minutieux l'urine reste stérile. 

Il y a un certain nombre de malades qui souffrent d'une néphro
pathie progressive - maladie qui a plusieurs caractères communs 
avec la pyélonéphrite chronique, et provoquée par des germes -, 
mais qui ont toujours l'urine stérile. En supposant qu'une maladie 
pareille ne soit pas produite par la croissance et la multiplication de 
bactédes au tissu rénal, on se demande quelle est la nature et la 
cause de cette néphropathie. On peut considérer quelques autres 
possibilités, qui pour la plupart ne sont que spéculatives. 

L'injection intraveineuse de !'endotoxine peut conduire à une 
extension des lésions rénales, si l'on l'effectue à des rats qui ont 
récemment souffert d'une pyélonéphrite expérimentale. Evidemment, 
le contact renouvelé avec l'antigène bactériel peut rallumer le procès 
inflammatoire, quoique Ie parenchyme rénal ne contienne plus de 
germes pathogènes (Ueda et al. 1966) .  

I l  y a une autre possibilité. Par, pendant ou après une infection 
bactérielle rénale des éléments du propre rein pourraient jouer le 
r&le d'antigène. Après la guérison de l'infection bactérielle une réac
tion antigène-anticorps pourrait continuer à léser les reins. La réac
tion de rej et d'un rein transplanté est également caractérisée par 
une infiltration cellulaire interstitielle. Pourtant, il y a peu de points 
histologiques ou la pyélonéphrite chronique et la réaction de reJet 
correspondent. 

Kalmanson et Guze (1963) ont essayé de trouver des anticorps 
anti-rénaux dans les séra des malades de pyélonéphrite chronique, 
mais ces recherches n'ont pas abouti. 

Il n'est pas impossible que la pyélonéphrite chronique "non-
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bactérielle" soit une maladie auto-immune, mais les preuves de cette 
hypothèse manquent. 

Il n'est pas exclu que certains médicaments ou leurs métabolites 
puissent produire une maladie ressemblant quant aux aspects 
cliniques et histologiques à la pyélonéphrite chronique; nous avons 
vu cela après l'abus de certains analgésiques. Le débit sanguin du 
rein et sa fonction excrétoire l'exposent fortement aux agents 
circulants. 

Il y a d'autres possibilités. Un épisode de coagulation diffuse 
intravasale peut produire des altérations histologiques rénales 
ressem:blant très fort à ce qu'on observe dans les cas de pyéloné
phrite chronique. Une étude expérimentale de Brentjens (1967) l'a 
prouvé. 

Même après un examen minutieux d'un malade du rein on n'a 
pas toujours d'arguments solides pour ou contre le diagnostic de 
pyélonéphrite chronique. La façon avec laquelle médicin interprète 
les résultats des examens cliniques ou anatomo-pathologiques 
déterminera dans les cas douteux si une néphropathie est diagnosti
quée comme pyélonéphrite chronique. Chez le malade dont Ie 
diagnostic de pyélonéphrite chronique est posé sur des arguments 
insuffisants on cherchera en vain après une infection urinaire. 

Le terme "pyélonéphrite chronique" n'est pas heureux; on ne 
peut pas vérifier la présence de l'élément de "pyélite" par des 
moyens habituels. Les recherches anatomo-pathologiques (Heptinstall 
1966) et expérimentales (Andersen et Jackson 1961) rendent pourtant 
plausible que la muqueuse du bassinet est enflammée le plus souvent 
et que l'infection ou la réinfection du parenchyme rénal se mani
festent. 

Le terme "néphrite interstitielle chronique" indique bien la 
localisation primitive du procès. Mais sous Ie terme "néphrite inter
stitielle" se cachent bien des néphropathies différentes. Même 
!'ensemble des altérations rénales qu'on voit après Ie choc circu
latoire ou après quelques intoxications, sont appelées "néphrite 
tubulo-interstitielle" par quelques auteurs (Balsl0v et J0rgensen 
1963) .  L'introduction du terme "néphrite interstitielle chronique" ne 
contribuera pas à la clarification de la terminologie. C'est pour cela 
qu'il est préferaJble de maintenir l'appellation "pyélonéphrite chro
nique". Il vaut mieux réserver Ie terme "pyélonéphrite chronique" 

pour les malades présentant des signes de "l'activité" comme l'infec
tion urinaire, des perturbations des fonctions rénales permanentes ou 
passagères, de la fièvre avec douleur lombaire etc. Dans les cas ou 
cette activité manque complèment on peut parler d'une pyéloné
phrite "guérie" ou "inactive" . Il est souhaitable que la différence 
importante entre Ie stade actif et l'état final s'exprime dans la 
terminologie. 
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AANHANGSEL A 

De klinische gegevens van de patiënten 

De klinische gegevens zijn in tabelvorm gerangschikt. 
Alle intraveneuze pyelogrammen werden voor zover niet anders 

vermeld, gemaakt in het Radiologisch Instituut te Groningen (hoofd 
Prof. Dr. J. R. Blickman) . 

Het urologisch onderzoek werd uitgevoerd door de urologische 
afdeling (hoofd Dr. M. H. Karamat Ali) van de Chirurgische Kliniek 
destijds Prof. Dr. L. D. Eerland) . 

Het bacteriologrsch onderzoek werd verricht in het Streek
laboratorium voor de Volksgezondheid te Groningen (hoofd 
Dr. R. K. Koopmans) . 

Het overige laboratoriumonderzoek geschiedde in het labora
torium (hoofd Dr. J. Vegter) van de Interne Kliniek (hoofd 
Prof. Dr. E. Mandema) . 

De statistische werkwijzen zijn alle ontleend aan De Jongs 
Medische Statistiek, deel I en II, uitgave Nederlands Instituut voor 
Preventieve Geneeskunde te Leiden. Waar geen methode werd aan
gegeven, werd gebruik gemaakt van een X2-test of van de tabel op 
pagina 109 van Documenta Geigy, Wissenschaftliche Tabellen, 6de 
druk, Basel. In enkele gevallen was een exacte berekening van de 
kans p van de binomiaalverdeling gewenst, waarbij de tabel op blad
zijde 70 uit Documenta Geigy werd gebruikt. 
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AANHANGSEL B 

Pathologisch-anatomische bevindingen 

Bij zes patiënten werd de diagnose uitsluitend op pathologisch
anatomische gegevens gesteld. 

1) Patiënt nr. 26,  sectienummer 16939 : Nefrectomie links (vroeger) , 
andere nier chronische abscederende pyelonefri tis, met hydronefrose 
en papilatrofie. 

Mikroskopisch : litteken met colloïdstructuren, abcessen in het 
parenchym, veel lymfo- en plasmocytaire infiltraten, veel sclerotische 
vaten, ook buiten de littekens, in pyelumslijmvlies mononucleair in
filtraat. 

2) Patiënt nr. 42, sectienummer 17136 : Chronische pyelonefritis met 
sterke atrofie en dubbelzijdige hydronefrose, veroorzaakt door bila
terale papillaire fibro- epitheliomen van de ureter. 

Mikroskopisch : diffuus beeld van ontsteking van bindweefsel
toename en infiltraten van lymfocyten en plasmacellen. De vaat
wanden zijn sterk verdikt, onder het pyelumslijmvlies enige fibrose 
en mononucleair infiltraat. De nierpapillen zijn sterk atrofisch. 

3) Patiënt nr. 43, sectienummer 17802 : Abscederende pyelonefritis 
met papilnekrose links, chronische pyelonefritis en hydronefrose 
rechts. 

Makroskopisch : rechter nier 75 gram, zeer wijd pyelum, stenose 
bij de overgang pyelum-ureter. Linker nier 225 gram. Op doorsnee 
talrijke spliterwtgrote abcesjes. De ureter bevat pus. Grove intrek
king van de schors. 

Mikroskopisch : beide nieren interstitiële fibrose met lymfoplas
macellulair infiltraat, vele hyaline glomeruli, periglomerulaire fi
brose, abceshaardjes in schors en merg, arteriosclerose en arteriolo
sclerose. Er zijn verbrede axiale gebieden (diffuse sclerose) in alle 
glomeruli ; enkele glomeruli vertonen de nodulaire vorm van dia
betische glomerulosclerose. 

4) Patiënt nr. 44, sectienummer 1 6533 : Vroeger nefrectomie links, 
rechter nier chronische pyelonefritis met hydronefrose en sterke 
atrofie. Steen in het rechter pyelum. 

Mikroskopisch : zeer diffuus beeld van ontsteking met veel leuco
cyten in tubuli. Sterk ontstoken pyelumslijmvlies, glomerulaire af-
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wijkingen, vermoedelijk t.g.v. de hypertensie (fibrineafzetting en 
focale nekrose) . Verdikking van de vaatwanden. 

5) Patiënt nr. 45, sectienummer 17640 : Chronische pyelonefritis en 
ernstige congenitale afwijkingen van de nier. 

Makroskopisch : rechts een schijf nierweefsel, van waaruit via 
twee sterke verwijde pyela twee ureteren ontspringen, die resp. 
rechts en links in de blaas uitmonden. Er is slechts één arteria rena
lis (aan de rechter kant) . 

Mikroskopisch : vele gehyaliniseerde glomeruli, andere met peri
capsulaire fibrose. Veel rondcelinfiltraten in het interstitium, cel
cylinders in de tubuli. De vaatwanden zijn sterk verdikt. Het pyelum
slijmvlies is verdikt met infiltraat. 

6) Patiënt nr. 52, sectienummer 18135 : Dubbelzijdige, zeer ernstige 
diffuse chronische pyelonefritis. 

Makroskopisch : links : pyelum geheel gevuld met pus; de rech
ter nier ligt in een abcesruimte, die met 2 fistelopeningen tot in de 
huid reikt. 

Mikroskopisch : · abcessen en abcesjes in het nierparenchym. De 
ontsteking en vaatwandverdikking zijn diffuus verspreid. Pus in 
het pyelum evenals onder het slijmvlies . .  

Bij 9 patiënten werd de diagnose chronische pyelonefritis, die 
reeds bij het röntgenonderzoek was gesteld, bij de obductie of nefrec
tomie bevestigd. 

1) Patiënt nr. 27, sectienummer 17560 : Abscederende chronische 
pyelonefritis met perinefritis (vroeger nefrectomie links) . 

Makroscopisch : resterende nier grove intrekkingen. 
Mikroskopisch : ontstekingsreactie · van het pyelumslijmvlies, 

abcesjes en infiltraten in het interstitium. Flinke toename van het 
bindweefsel, vele gehyaliniseerde glomeruli. Beschrijving van de 
vroeger verwijderde nier : (T 184.128) pyelonefritische schrompel
nier (82 gr.), met brede littekens en flink ontstoken pyelumslijmvlies, 
matige vaatafwijkingen. 

2) Patiënt nr. 41 ,  sectienummer 17017 : Dubbelzijdige chronische 
pyelonefritis met sterke atrofie van het parenchym. 

Makroskopisch : zeer sterk geschrompelde nieren (62 en 25 
gram), grove intrekkingen en gekorreld oppervlak, smalle schors. 

Mikroskopisch : sterke bindweefseltoename, enige rondceH.nfil
traten; vele infiltraten onder pyelumslijmvlies, thyreoïdisatie van 
de tubuli, tubusatrofie, veel gehyaliniseerde glomeruli. Daarnaast 
vele ernstige afwijkingen aan de glomeruli, die vermoedelijk het ge
volg zijn van de hypertensie, zoals fibrineafzetting, locale nekrose en 
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plaatselijk enige celproliferatie. Ernstige sclerose van grote en kleine 
arteriën of arteriolen. 

3) Patiënt nr. 51 ,  sectienummer 18952 : Pyelonefritische schrompel
nieren met vooral ernstige vaatafwijkingen. 

Makroskopisch : kleine nieren (25 en 1 0  gram) met onregelmatig 
oppervlak en verwijde pyela. 

Mikroskopisch : veel infiltraat van plasmacellen, pseudo-thy
reoïd-structuren en toename van interstitiëel weefsel om de tubuli. 
Vele hyaline glomeruli, daarnaast ook glomeruli met celproliferatie 
en plaatselijke nekrose zoals bij hypertentie zou voorkomen. Flinke 
sclerose van arteriën en ateriolen. Steriel afgenomen kweek uit het 
nierparenchym leverde E-coli op. 

4) Patiënt nr. 54, sectienummer 17923 : Enkelzijdige pyelonefritis 
met sterke atrofie, mogelijk in . een hypoplastische nier. 

Makroskopisch : vooral sterk uitgezet pyelum. Gewicht 30 gram, 
de andere nier woog 200 gram. 

Mikroskopisch : ontstekingsinfiltraten in het pyelumslijmvlies 
met sterke vaatveranderingen, pseudocolloïdstructuren, lymfocytaire 
en plasmacellulaire infiltraten in het interstitium. Verder werd bij 
haar een vers myocardinfarct gevonden, dat tot de dood had geleid. 

5) Patiënt nr. 28, T 201 .156 : Eenzijdige chronische pyelonefritis 
met atrofie. 

Makroskopisch : kleine nier (60 gram), plaatselijk smalle schors. 
Mikroskopisch : vele plaatselijke littekens met tubulusatrofie en 

pseudothyreoïdstructuren, verdikt pyelumslijmvlies met enkele mo

nonucleaire cellen. Naast normale glomeruli, ook geheel of gedee'.1.
telijk gehyaliniseerde glomeruli, vele met ischemische veranderin
gen, verder uitgesproken arterio- en arteriolosclerose van de vaten. 
Sommige glomeruli tonen proliferatieve veranderingen en gedeelte
lijke verlittekening. 

6) Patiënt nr. 40, T 228.994 : Chronische pyelonefritis met sterke 
atrofie. 

Makroskopisch : nier 55 gr, versmalde schors, veel intrekkingen. 
Mikroskopisch : veel ontstekingsinfiltraten in het interstitium, 

ernstige vaatafwijkingen, vele gehyaliniseerde glomeruli. 

7) Patiënt nr. 53, T 197.830 : Diffuse chronische pyelonefritis. 
Makroskopisch : 90 gram zware nier, sterk verwijd pyelum, plaat

selijk versmalde schors. 
Mikroskopisch : infiltraat in het pyelumslijmvlies, vele rondcel

infiltraten in het parenchym, pseudothyreoidstructuren. Pericapsu
laire fibrose. Vaatafwijkingen in de gebieden met littekens. 
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8) Patiënt nr. 57, T 230.663 : Sterk atrofische chronische pyelone
fritis (vermoedelijk met hypoplasie) . 

Makroskopisch : hobbelig oppervlak van de nier. Afmetingen : 
5-3-2 cm. 

Mikroskopisch : ontstoken pyelumslijmvlies, sterke atrofie, vaat
afwijkingen in de verlittekende gebieden, maar ook in de normale 
gedeelten van de nier. 

9) Patiënt nr. 55, T 216.572 : Nier- 'en uretertuberculose en banale 
chronische pyelonefri tis. 

Makroskopisch : gewicht 108 gram, talrijke intrekkingen, pyelum 
en calices verwijd met versmalde schors. 

Mikroskopisch : necrosehaarden met kaasaspect, verder ook ge
bieden met toename van interstitiëel weefsel en veel rondcelinfiltra
ten. Vele vaatafwijkingen in de verlittekende gebieden, maar ook 
er buiten. De Ziehl Neelsenreactie toonde geen zuurvaste staafjes 
aan. Bij deze patiënt is het onmogelijk om uit te maken, in hoeverre 
andere dan tuberkelbacteriën een rol hebben gespeeM. Patiënte had 
echter sinds vele jaren recidiverende urineweginfecties met coli- en 
proteusbacteriën. 

Bij één patiënt konden de röntgenologische afwijkingen zowel 
bij chronische pyelonefritis als papilnekrose passen. Bij obductie 
bleek deze laatste diagnose de juiste te zijn. 

Patiënt nr. 1 6, sectienummer 19438 : Interstitiële nefritis met ne
crose van aHe papillen en ernstige vaatafwijkingen. 

Makroskopisch : kleine nieren, resp. 45 en 38  gr., matig verwijde 
ealices, met enkele concrementj es. 

Mikroskopisch : plasmocellulair infiltraat in het pyelumslijm
vlies, sterke toename van het interstitiële weefsel met tubulusatrofie, 
vele gehyaliniseerde glomeruli, andere glomeruli toonden exsuda
tieve en proliferatieve afwijkingen zoals bij hypertensie voorkomen. 
Ernstige sclerose van de vaten, ook van de grote arteriën. 

Bij 6 patiënten geschiedde een nierbiopsie (5) of wigexcisie (1) .  
Bij allen was de diagnose gesteld op röntgenologische gronden. 

1) Patiënt nr. 1 5, T 205.450 (nierbiopsie) : Zeer verdacht voor chro
nische pyelonefritis. De meeste glomeruli zijn normaal. Er zijn ook 
enkele littekens en enkele glomeruli met pericapsulaire fibrose. De 
littekens bevatten lymfocyta:ir infntraat en er is ter plaatse enige 
atrofie van de tubuli. D e  wanden van de arteriolen zijn te dik. 

2) Patiënt nr. 9, T 186.507 (nierbiopsie) : De differentiële diagnose 
tussen chronische pyelonefri tis en arteriosclerosis renis is hier 
moeilijk. Er is één glomerulus met lichte pericapsulaire fibrose. Er 
zijn enkele veldjes met infiltraat en atrofische tubuli. De helft van de 
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glomeruli heeft capillairlissen met verdikte basale membraan en 
lichte verbreding van de axiale gebieden. De vaten zijn aanzienlijk 
verdikt. 

3) Patiënt nr. 8, T 215.066 (nierhiopsie) : Passend bij een chronische 
pyelonefritis. Enkele veldjes van infiltraat en tubulusatrofie en enige 
vaatsclerose. Slechts één normale glomerulus in het punctaat aan
wezig. 

4) Patiënt nr. 33, T 202.028 (ni·e:rbiopste) : Verdacht voor chronische 
pyelonefritis c.q. interstitiële nefritis. Bij gebieden met betrekkelijk 
normale glomeruli ook littekens met i:nfiltraat en tubulusatrofie. 
Hierin liggen enkele glorneruli met pericapsulaire fibrose. 

5) Patiënt nr. 58, T 228.420 (nierbiopsie) : Arteriosclerosis renis. De 
arteriosclerose van de vaten staat op de voorgrond. De  gloimeruli 
zijn klein van formaat en de basale membranen zijn wat gerimpeld. 
Er is slechts een gerrnge bindweefseltoename en geen infiltraat. Van 
de 28  glomeruli zijn er enkele ischemisch. 

6) Patiënt nr. 29, T 196. 145 (wigexcisie) : Chronische pyelonefritis 
met lichte arterio- en arteriolosclerotische vaatwandveranderingen. 
Subcapsulair, maar ook elders in de nier is er veel lymfocytair, doch 
ook ·enig plasmocellulair infiltraat. Het infiltraat verloopt streep
vormig van merg naar de schors. Vele tubuli zijn verwijd en bevat
ten eiwitmateriaal en eiwitcylinders. Er zijn enkele hyaline glome
ruli, maar de meeste zijn goed bewaard; de vaten vertonen lichte 
arterio- en arteriolosclerotische afwijkingen. 

De nierbiopsie gaf bij v�er van de vijf patiënten steun aan de 
diagnose chronische pyelonefritis, maar vermoedelijk zou het slechts 
bij één (nr. 1 5) mogelijk geweest zijn om alléén op de veranderingen 
in het nierbiopt de diagnose te stellen. 

128 



Foto I a. 
Het intraveneuze pyelogram van patiënte nr. 1 8  respectievelijk  
tijdens (a) en  na  compressie (z.o .z.) (b). Vooral de  rechter nier toont 
het beeld van knotsvormige kelkjes en locaal verlies van nierschors . 
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Foto I b . 
Deze foto's werden afgestaan door collega E .  H. Kruizinga, radioloog, 
en collega Van Gelder, uroloog, St. Bonifatius-Hospitaal, Leeuwarden. 
Voor deze b ereidwilligheid ben ik zeer erkentelijk .  
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