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MILT EN ANEMIE 

EEN BESCHOUWING OVER HET GEBRUIK VAN Nal1CrO, 

VOOR HET BEPALEN VAN DE LEVENSDUUR EN DE 

PLAATS VAN AFBRAAK VAN ERYTHROCYTEN BIJ 

PA TIENTEN MET HEMOLYTISCHE ANEMIE 

W. C. VEEGER 



EEN BESCHOUWING OVER HET GEBRUIK VAN Na251Cr04 
VOOR HET BEPALEN VAN DE LEVENSDUUR EN DE 

PLAATS VAN AFBRAAK VAN ER YTHROCYTEN BIJ 
PATlENTEN MET HEMOLYTISCHE ANEMIE 





STELLINGEN 

I 

Na251Cr04 is niet bij elke vorm van hemolytische anemie de aan
gewezen verbinding voor het bepalen van de overlevingsduur en 
de plaats van afbraak van autologe erythrocyten. 

II 

Transfusie van trombocyten ter voorbereiding van operatieve 
ingrepen bij parienten met trombocytopenische purpura heeft alleen 
zin indien mag worden aangenomen dat de trombocytopenie niet 
berust op versnelde afbraak en dient te geschieden met plaatjes van 
een donor met dezelfde ABO en RH bloedgroep.  

III 

De neurologische en psychiatrische symptomen bij patienten met 
een "portal-systemic encephalopathy" kunnen worden voorkomen 
door de overheersing van een saccharolytische darmflora te bevor
deren bij voorkeur met lactulose (1 -4-;3 galactosidofructose) . Ope
ratieve uitschakeling van het colon is hierbij niet aangewezen. 

IV 

De leeftijdsgrens van 4-5 jaar voor adenotomie en tonsillectomie 
is een volkomen willekeurige en berust niet op gefundeerd onder
zoek. 

V 

De aangeboren vorm van de saccharase-isomaltase deficiëntie 1s 
recessief erfelijk. 

VI 

De diagnose sclerodermie van de tractus digestivus kan reeds in 
een vroeg stadium worden bevestigd wanneer bij histologisch onder
zoek van biopten uit het duodenum descendens periglandulaire scle
rose om de klieren van Brunner wordt gevonden. 





VII· 

De neurologische afwijkingen en de vertraagde geestelijke ont
wikkeling voorkomend bij een hoog percentage van de patienten 
met de hereditaire methemoglobinemie, die gepaard gaat met een 
deficiëntie van het aan DPNH gekoppelde methemoglobine reduk
tase, worden niet veroorzaakt door cerebrale anoxie tengevolge van 
methemoglobinemie tijdens het intra-uterine leven. 

VIII 

De remmende invloed van de Lactobacillus acidophilus op de 
groei van Escherichia coli en Staphylococcen in vitro wordt voor
namelijk veroorzaakt door het melkzuur. 

IX 

De argumenten aangevoerd voor het postuleren van een dermata
gene enteropatbie als een oorzaak van intestinale insufficiëntie zijn 
onvoldoende. 

x 

Onderzoekingen over een causaal verband tussen tocopherol defi
ciëntie en het optreden van hemolyse missen bewijskracht wanneer 
een verkorte overlevingsduur van met Na251Cr04 gemerkte erythro
cyten als enige maatstaf voor de hemolyse is gebruikt .  

XI 

Rectoscopie hoeft bij volwassenen nooit onder algemene anaes
thesie te worden verricht wanneer de patient gedetailleerde inlich
tingen over de ingreep ontvangt v66r en tijdens het onderzoek en 
dit adaequaat wordt uitgevoerd. 

XII 

Blockpnea, dat is een belemmering van de ademhaling, tijdens de 
maaltijd is een aequivalent van angina pectoris. 

W. C. VEEGER 
oktober 1 966 
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Hoofdstuk I 

INLEIDING 

De kennis van de factoren, die de normale levensduur van de ery
throcyt bepalen en bij patienten met hemolytische anemie beperken 
is de laatste decennia aanzienlijk toegenomen. De vorderingen op 
het gebied van de biochemie en de immunologie hebben deze voor
uitgang mogelijk gemaakt. Daarnaast heeft het gebruik van kunst
matige isotopen voor het merken van erythrocyten nieuwe mogelijk
heden geopend om de aanmaak en de afbraak van de rode cellen 
kwantitatief te bestuderen en de "erythrokinese" bij de individuele 
patient te onderzoeken. 

Men beschikt reeds lang over middelen om de versterkte afbraak 
van hemoglobine en de compensatoire aanmaak van erythrocyten, 
de typische kenmerken van hemolytische anemie, semi-kwantitatief 
te beoordelen. Naast indirecte methoden, zoals de bepaling van het 
bilirubine in het serum en van de daarvan afgeleide pigmenten in de 
feces en de telling van het aantal reticulocyten in het perifere bloed, 
vond de differentiele agglutinatietechniek van Ashby (2) toepassing 
voor het onderzoek naar de levensduur van erythrocyten. Deze tech
niek berust op de telling van niet geagglutineerde donorerythrocyten, 
die in de bloedmonsters van een ontvanger geïsoleerd zijn, door diens 
rode cellen met een antiserum tot agglutinatie te brengen. De methode 
is moeilijk en vereist transfusie van tenminste 300 ml bloed aan een 
ontvanger met een geschikte antigene structuur van de erythrocyten, 
met de daaraan verbonden gevaren. Een onderzoek naar de levens
duur in de eigen circulatie van de patient is onmogelijk. De differen
tiele hemolyse (1 5)  waarbij van hemolyserende sera gebruik wordt 
gemaakt en de gemengde agglutinatietechniek (23) zijn eveneens voor 
routinegebruik ongeschikt. 

De invoering van isotopen leidde tot onderzoekingen over hun 
betekenis voor het merken van erythrocyten, onder andere voor de 
directe bepaling van de levensduur van de cel in het eigen milieu. 

1 



Voor dit doel werden o.a. het stabiele isotoop 15N en de radioactieve 
isotopen 14C, 59Fe en 32P gebruikt. De voor- en nadelen van deze 
isotopen worden in de proefschriften van Goudsmit (9) , Brongers 
(3) en Heerspink (11) uitvoerig besproken. 

In 1 950 werd door Gray en Sterling (10) meegedeeld, dat 51Cr een 
geschikte isotoop is voor het merken van erythrocyten. Sindsdien 
wordt Na251Cr04 veelvuldig toegepast voor het bepalen van de 
overlevingsduur van erythrocyten in het eigen milieu of in de cir
culatie van een ontvanger (6, 9, 3) en voor het meten van het totale 
erythrocyten volume (de zogenaamde red cell mass) (25) .  Verder is 
het gebruikt voor het aantonen van bloedgroepen inkompatibiliteit 
wanneer de serologische technieken ontoereikend zijn (1) en bij on
derzoekingen over verschillende methoden voor het conserveren van 
bloed ( 6) . 

In 1 955  hebben Jandl en andere medewerkers van Castle ( 16, 1 7) 
en de groep van Schilling (18,  24) - gebruik makend van de eigen
schap, dat 51Cr bij desintegratie gammastralen uitzendt - gevonden, 
dat het mogelijk is door meting van de radioactiviteit aan het 
lichaamsoppervlak de relatieve verdeling van het radioactief chroom 
over de verschillende organen te bepalen, wanneer intraveneus een 
hoeveelheid met 51Cr gemerkte erythrocyten is toegediend. Een hoge 
stralingsactiviteit bleek in de regel slechts aanwezig boven het hart, 
de milt en de lever. De auteurs geven aan, dat een verkorting van de 
overlevingsduur van de erythrocyten gepaard gaande met een hier
aan evenredige progressieve opname van radioactief chroom in een 
orgaan een aanwijzing kan zijn voor sekwestratie (stapeling) van 
rode cellen in dat orgaan. De verwachting werd uitgesproken, dat 
het aantonen van selectieve sekwestratie van rode cellen in de milt 
een methode zou kunen zijn om het effect van splenektomie bij pa
tienten met hemolytische anemie te voorspellen. 

De bepaling van de radioactiviteit in organen door meting van de 
uittredende gammastraling aan het lichaamsoppervlak, wanneer ge
merkte - eventueel op speciale wijze veranderde - erythrocyten zijn 
toegediend heeft de kennis van de relatie tussen de milt en anemie 
aanzienlijk vermeerderd (22) . In de kliniek kan men gebruik maken 
van beschadigde, met 51Cr gemerkte rode cellen, die selectief in de 
milt gestapeld worden, om de plaats en grootte van dit orgaan door 
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middel van photoscanning vast te stellen (28) .  Dit kan van betekeni-:; 
zijn bij de differentiele diagnostiek van tumoren in de bovenbuik en 
het opsporen van ruimte innemende processen in de milt. Er is ge
suggereerd, dat op deze wijze ook een radiologische splenektomie kan 
worden uitgevoerd ( 13 ) .  De orgaanmeting heeft verder toepassing 
gevonden voor het localiseren van accessoire milten (21 ) .  De belang
rijke vraag of meting van de orgaanactiviteit ,praktische waarde 
heeft om het resultaat van splenektomie bij patienten met hemoly
tische anemie te voorspellen is nog onvoldoende beantwoord. 

Het is reeds lang bekend, dat splenektomie bij een deel van de pa
tienten met hemolytische anemie klinische genezing tot gevolg heeft 
maar bij anderen geen of weinig invloed op de versterkte afbraak 
van erythrocyten uitoefend. 

Bij de hereditaire sferocytose kan de versterkte hemolyse door 
miltextirpatie worden beëindigd, hoewel het defect van de erythro
cyten blijft bestaan. Bij de congenitale niet sferocytaire hemolytische 
anemieën heeft de operatie in de regel geen resultaat, maar enkele 
patienten zijn in meerdere of mindere mate verbeterd (5) .  Bij 50  
percent van de  patienten met idiopathische verworven hemolytische 
anemie leidt splenektomie tot geneZing, maar het effect van deze in
greep is bij de individuele patient niet te voorzien (4) .  Hemolytische 
anemieën die secundair bij andere aandoeningen, zoals maligne 
systeemziekten, tumoren of infecties optreden, worden door het 
verloop van het basisproces beïnvloed en anemie kan bij deze ziekten 
door vele oorzaken ontstaan. Het effect van miltextirpatie is daar
om zowel prospektief als retrospektief moeilijk te beoordelen. Het is 
daarom begrijpelijk dat een voorspellingsproef in de kliniek met be
langstelling werd ontvangen. 

Over de waarde van de orgaanmetingen als voorspellingsproef bij 
het stellen van de indikatie tot splenektomie zijn een aantal publi
katies verschenen (3,  7, 8, 1 2, 1 4, 1 7, 1 9, 20, 24, 26, 27) merendeels 
met een positief oordeel. De auteurs hebben in de regel de gevolgde 
werkwijze beschreven en er blijken meer of minder belangrijke on
derlinge verschillen te bestaan in de merkingstechniek, in de bere
kening van de levensduur en in de methode van de orgaanmeting. 
Bovendien worden verschillende formules gebruikt om het resultaat 
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van de waarnemingen kwantitatief vast te leggen. De aantallen 
patienten, die onderzocht werden, zijn soms betrekkelijk klein. Wan
neer de proef een ongunstig resultaat van de operatie voorspelde 
werd de patient op grond daarvan dikwijls niet aan splenektomie 
onderworpen, zodat in dit geval de controle op de voorspelling ont
breekt. De behoefte aan meer ·ervaring met deze proef bestaat nog 
steeds en daarom werd besloten de methode in de pral�tijk nog eens 
te toetsen, bij een gedifferentieerde, tamelijk omvangrijke groep pa
tienten met anemie. 

In dit proefschrift zal aan de hand van een onderzoek bij 99 pa
tienten, waarvan 51 splenektomie ondergingen, de ervaring verkre
gen met de orgaanmetingen worden besproken teneinde de waarde 
als voorspellingsproef te kunnen beoordelen. De gegevens zullen, voor 
zover mogelijk, worden vergeleken met de resultaten die in de lite
ratuur zijn vermeld, waarbij de nieuwe inzichten over de relatie 
tussen de milt en de anemie bij deze aandoeningen ter sprake wor
den gebracht. De beoordeling van de uitkomsten van het onderzoek, 
die voornamelijk in tabelvorm zijn verzameld, wordt voorafgegaan 
door een beschouwing over de problemen, die aan de methode zelf 
zijn verbonden. Het geheel wordt besloten met een korte samenvat
ting. 

TERMINOLOGIE 

I .  In dit proefschrift wordt het woord hemolyse gehanteerd als 
synoniem voor destructie of afbraak van erythrocyten. Het gebruik 
ervan houdt geen oordeel in over het mechanisme dat aan de destruc
tie ten grondslag ligt, tenzij dit is vermeld. 

II .  Het begrip levensduur, de verblijfsperiade van normale of abnor
male cellen in de circulatie, wordt onderscheiden van het begrip over
levingsduur. Hieronder wordt verstaan de tijd gedurende welke een 
radioactieve isotoop in de circulatie kan worden gevolgd, na de toe
diening van gemerkte erythrocyten. 

III .  De apparent half survival time, de tijd waarin 50 percent van 
de merker uit de circulatie verdwijnt, wordt de schijnbare halve over-
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levingsduur genoemd en aangeduid als T 1/2 51Cr. Dit laatste wordt 
door de gewoonte gerechtvaardigd. Er is wel aanbevolen dit biolo
gisch begrip als T 50 51Cr te onderscheiden van het physische begrip 
halveringstijd. 

IV. De bepaling van de radioactiviteit in o'�ganen door meting 
van de uittredende gammastraling aan het lichaamsoppervlak, na in
traveneuze toediening van met 51Cr gemerkte erythrocyten, zal m 

dit proefschrift kortheidshalve orgaanmeting worden genoemd. 
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Hoofdstuk 11 

DE METHODE 

I. BESPREKING VAN DE METHODE 

A. De bepaling van de levensduur van met 51Cr gemerkte 
erythrocyten 

In 1 95 0  werd door Gray en Sterling (23)  aangetoond dat radio
actief chroom in de anion hexavalente vorm als Na251Cr04 zowel in 
vivo als in vitro aan erythrocyten gebonden kan worden. Terwijl 
zich echter bij het merken in vitro onder bepaalde voorwaarden 
90 percent van het 51Cr aan de erythrocyten bindt wordt bij het 
merken in vivo slechts 1 0  tot 1 2  percent in de rode cellen opgeno
men (23 ). De opname van 51Cr kan men primair beschouwen als 
een adsorptie van chromaat ionen aan de membraan van de cel. 
Gezien het, ten dele, niet reversibele karakter van de adsorptie is 
het echter meer dan een elementair physisch-chemisch proces (26) . 
Het blijkt dat 97 percent van het chroom dat aan de erythrocyten 
gebonden is voorkomt in het stroma vrije deel en twee percent in de 
gewassen stroma fractie (23) .  

Men neemt aan dat het chromaat anion in de rode cel al o f  niet 
onder invloed van glutathion (54) gereduceerd wordt tot het chromi 
kation en in deze driewaardige vorm aan het globinegedeelte van 
het hemoglobine molecuul wordt gebonden (23 ,  56 ,  59) .  Sommigen 
menen dat een gedeelte van het chroom aanwezig is in een complex 
met een substantie met laag moleculair gewicht, mogelijk glutathion 
(62) .  

I n  d e  chromi vorm dringt 51Cr slechts in zeer geringe mate de 
cel binnen (23) ,  hetgeen men wil verklaren uit de sterk gehydrateerde 
vorm van het chromi kation, waardoor de ruimtelijke configuratie 
ongeschikt is voor permeatie door de celmembraan (55 ) .  Dit heeft 
de belangrijke consequentie, dat 51Cr vrijgekomen door het te gronde 
gaan van erythrocyten zich niet opnieuw aan deze cellen kan bin
den (20) . Het wordt voor een deel in de weefsels opgeslagen en voor 
40 percent uitsluitend in de urine uitgescheiden (36).  

7 



Necheles (56) toonde aan dat de opname van 51Cr in de cellen 
onmiddellijk kan worden beëindigd door toevoeging van natnumas
corbinaat, waardoor het chroom van de zeswaardige tot de drie
waardige vorm wordt gereduceerd. Daarbij is 50 mg natriumascor
binaat in staat de opname van 500 pg Naz51Cr04 te verhinderen (63) .  

In normale erythrocyten komt ongeveer 20 .ug chroom voor per 
1 00 ml cellen {1 9) .  Men neemt aan dat de levensduur van de cellen 
niet wordt beïnvloed wanneer minder dan 30 pg chroom (als metaal) 
per ml bloed wordt toegediend (1 9, 20) . Bij gebruik van grotere hoe
veelheden chroom ontstaat methemoglobine en wordt de levensduur 
van de erythrocyten verkort (20, 56) .  De specifieke activiteit van 
het gebruikte N�51Cr04 is meer dan 1 0  Me per mg 51Cr, zodat veel 
minder dan de hoeveelheid chroom die schadelijk wordt geacht voor 
de cellen, wordt toegepast bij de voor het merken gangbare doses 
van 1 00 pc of lager per 30 tot 1 00 ml bloed. 

Het radioactief chroom dat door K capture desintegreert gaat over 
in vanadium onder uitzending van gammastralen. Het heeft een phy
sische halfwaarde tijd van 27,8 dagen. De maximale toelaatbare dosis 
bij een volwassen persoon werd aanvankelijk op 390 f'-C ( 19, 20), 
later op 800 flC voor het gehele lichaam gesteld (63a) . 

Na251Cr04 lijkt om deze redenen zeer geschikt voor het merken 
van erythrocyten. Men kan bij elke patient, ongeacht de bloedgroep, 
de levensduur van de eigen erythrocyten, zonodig bij herhaling, be
palen. Ook is het mogelijk de levensduur van donorerythrocyten in 
de circulatie van de patient na te gaan of erythrocyten van de patient 
in de circulatie van een ontvanger met dezelfde bloedgroep te volgen. 
Dit kan voor het onderzoek naar het aandeel van intra- en extra
corpusculaire factoren bij een hemolytisch proces soms van bete
kenis zijn. Wel bestaat dan gevaar voor sensibilisering en serum
hepatitis, gevaar dat door bepaling van de levensduur met 51Cr in 
de eigen circulatie juist vermeden kan worden. De physische half
waarde tijd van de isotoop en de maximale toelaatbare dosis zijn 
gunstig. Na251Cr04 is gemakkelijk te bereiden en de techniek van 
het merken zowel als de bepaling zijn eenvoudig. Het feit, dat 51Cr 
bij desintegratie gammastralen uitzendt maakt meting van de uit
tredende straling aan het lichaamsoppervlak boven organen mogelijk. 
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Het verlies van 51Cr 

Een groot nadeel van Na251Cr04 is echter, dat de verdwijning van 
het radioactief chroom uit het bloed van normale personen sneller 
plaats vindt dan op grond van de normale levensduur van de rode 
cel, bepaald met klassieke methoden - met name de Ashby technieK -
verwacht mag worden. Men heeft gepoogd dit te verklaren door een 
elutie van 51Cr, dat is een loslating van de isotoop uit de erytlïrocyten 
vóór en onafhankelijk van de vernietiging van de cel aan te nemen 
(30 ,  -5 3 ) .  Hoewel net woord elutie algemeen ingang heeft gevonden 
als synoniem voor de versnelde verdwijning van het 51Cr is het begrip 
als verklaringsprincipe onderwerp van discussie (26, 3 8a) . In dit 
proefschrift zal deze extra verdwijning van het 51Cr daarom als 
"verlies" worden aangeduid. 

Het verlies verloopt volgens een hipbasische curve. Eén component 
wordt veroorzaakt door het zogenaamde vroege of snelle verlies, dat 
de eerste 24 uren na de toediening van gemerkte cellen optreedt en 
volgens verschillende opgaven kan varieren van 5 tot 1 0  percent. 
De helft hiervan gaat mogelijk reeds in het eerste uur verloren. De 
andere component bestaat uit een geleidelijk of langzaam verlies, dat 
bij normale personen ongeveer 0,5-1 ,5 percent per dag bedraagt (5 1 ) .  

Voor de  kwantitatieve waardering van de  bloedafbraak met be
hulp van 51Cr gaat men uit vap_ de gevonden T 1/2 51Cr - de apparent 
half survival time volgens Necheles (56) - dat is de tijd waarin, na 
correctie voor het physisch verval, de radioactiviteit in de circulatie 
daalt tot 50 percent van de uitgangswaarde, bepaald na injectie van 
met 51Cr gemerkte cellen. Hieruit berekent men de werkelijke levens
duur van de rode cellen door het aanbrengen van een correctie voor 
het verlies. Deze correctiefactor is empirisch vastgesteld door ver
gelijking van de overlevingsduur gelijktijdig bepaald met de 51Cr 
methode en de Ashby techniek bij normale personen. De noodzake
lijke voorwaarden voor een betrouwbare levensduurbepaling zijn, dat 
het verlies bij normale personen exact gemeten kan worden en con
stant is en dat ziekteprocessen die de levensduur van de erythrocyten 
veranderen deze grootheid niet beïnvloeden. Het is gebleken, dat 
aan deze voorwaarden niet voldaan wordt. 

Uit de literatuur valt reeds af te leiden, dat de uiteenlopende waar-
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den die diverse auteurs opgeven voor de T 1/2 51Cr bij normale per
sonen [Mollison en Veall 23,5-29 dagen (53),  Read et al. 23-30 da
gen ( 63), Donohue et al. 24-28 dagen (1 9), Sutherland et al. 27-28 
dagen (72), Jandl et al. 3 1 -35  dagen (36), Schloesser et al. 30-42 da
gen (66)], slechts ten dele het gevolg zijn van onderlinge verschillen 
in formulering van de waarnemingsresultaten. De betekenis van dit 
laatste is zonder meer duidelijk. Wanneer men bijvoorbeeld bij de 
interpretatie van de gegevens de radioactiviteit aanwezig in de ery
throcyten 24 uren na de toediening van de gemerkte cellen stelt als 
1 00 percent waarde in plaats van de activiteit gevonden 1 0  minu
ten nadien wordt een langere T 1/2 51Cr gevonden. 

Belangrijker echter zijn de verschillen, die veroorzaakt worden 
doordat de T 1/2 51Cr afhankelijk blijkt te zijn van de techniek ge
bruikt voor het merken van de erythrocyten . Mollison (5 1 )  maakt 
aannemelijk, dat het wassen van - uit heparine bloed gecentrifu
geerde - rode cellen in citraatoplossingen met pH 6,4-6,9 een langere 
T 1/2 51Cr (gemiddeld 32,5 dag) geeft dan de merking van packed 
cells al of niet geresuspendeerd in zoutoplossing (T 1/2 51Cr 27-32 
dagen) . Een verdere verkorting van de overlevingsduur ontstaat 
wanneer Na251Cr04 zonder meer wordt toegevoegd aan totaal bloed 
of aan suspensies van cellen opgevangen in ACD mengsel (T 1/2 51Cr 
20-25 dagen) . 

Het lijkt dat de techniek van het merken de langzame component 
van het verlies beïnvloed en verantwoordelijk is voor deze relatie 
tussen de T 1/2 51Cr en de gebruikte methode (5 1 ) .  De grootte van 
de snelle component van het verlies varieert onder alle genoemde 
omstandigheden aanzienlijk namelijk van 2,9 tot 1 1  percent (5 1 ) .  
Het percentage snel verlies kan echter duidelijk toenemen, wanneer 
de cellen beschadigd worden (70) . Deze beschadiging kan door de 
toegepaste werkwijze worden veroorzaakt. Wanneer bijvoorbeeld de 
verhouding tussen ACD mengsel en bloed, die meestal één op vier 
wordt gekozen, gewijzigd wordt in één op twee vindt de eerste 24 
uren een 51Cr verlies plaats van 60 percent, tengevolge van destructie 
van cellen (45) .  Er blijkt bovendien een reciproke relatie te bestaan 
tussen het snelle en het langzame verlies (70) ,  zodat een beschadi
ging bij het merken teweeg gebracht behalve een toename van het 
snelle verlies ook een vermindering van het langzame verlies ver
oorzaakt. 
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Deze waarnemingen maken onder meer begrijpelijk waarom som
mige auteurs (56, 63) bij twee afzonderlijke reeksen van normale 
personen uiteenlopende normale waarden voor de T 1/2 51Cr vinden: 
detailverschillen in de wijze van merken zijn hiervoor aansprakelijk. 

Het verlies blijkt bij patienten met hemolytische anemie ook bi
phasisch van karakter te zijn en de grootte ervan is eveneens afhan
kelijk van de wijze van merken. Het gebruik van één en dezelfde 
methode bij patienten met hemolytische anemie en bij normale per
sonen heeft echter een verschil in verlies bij beide groepen tot ge
volg. ( 1 3 ) .  Het verlies lijkt bij patienten met hemolyse binnen rui
mere grenzen te varieren en er zijn aanwijzingen dat het bij één
zelfde patient kan wisselen afhankelijk van het moment dat de be
paling. verricht wordt. Een veronderstelde samenhang van deze wis
seling met de activiteit van de ziekte of de levensduur van de 
erythrocyten achten Cline en Berlin niet bewezen ( 1 3) ,  maar is 
evenmin uitgesloten. 

Aangezien het 51Cr verlies geen constante is, die exact gemeten 
kan worden en bovendien door ziekteprocessen wordt beïnvloed 
heeft men geconcludeerd dat de 51Cr methode niet geschikt is voor 
de bepaling van de werkelijke levensduur van erythrocyten. Het is 
onjuist te proberen uit de overlevingsduur met behulp van bestaande 
correctietabellen de levensduur van de erythrocyten bij patienten te 
bepalen. Dit wordt door het invoeren van begrippen als over
correctie en ondercorrectie ( 5 1 )  ten overvloede bewezen. Ook het 
begrip overlevingsduur dient voorzichtig gehanteerd te worden. Men 
kan op grond van overlevingsduurbepalingen geen oordeel vellen 
over het al of niet bestaan van geringe hemolyse. Daarom hebben 
de pogingen om mede op grond van overlevingsduurbepalingen te 
differentieren tussen de ziekte van Gilbert en congenitale niet sfero
cytaire hemolytische anemie zulke tegenstrijdige conclusies opge
leverd (14 ,  60) . 

Over de oorzaak van het 51Cr verlies bestaat geen eenstemmig
heid. Mollison (53) nam aanvankelijk aan, dat elutie voor het ver
lies, zeker voor de vroege component ervan, aansprakelijk was. An
deren zijn van mening dat althans een deel van het vroege verlies 
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het gevolg is van celdestructie (70), of beschouwen een combinatie 
van elutie en destructie als de oorzaak van het totale verlies. De 
aard van de beschadiging veroorzaakt door het merken is nog on
bekend. 

Aangezien dit probleem naast theoretisch belang ook praktische 
betekenis blijkt te hebben voor de beoordeling van overlevingsduur
bepalingen bij patienten met hemolytische anemie zal hier nader op 
worden ingegaan. Daarbij zal eerst de opname van 51Cr in de cel 
L>n vervolgens de aard en de stabiliteit van de binding van 51Cr aan 
de cel worden besproken. Het blijkt mogelijk de oorzaak van het 
verlies te verklaren en de invloed van het Na251Cr04 op de erythro
cyten nader te preciseren. 

De opname van 51Cr 

Op grond van zijn waarnemingen, dat bij de opname van 51Cr 
evenals bij het verlies twee processen gaande zijn - een snelle maar 
reversibele opname, mogelijk door reversibele adsorptie van chromaat 
aan de cel, en een langzame irreversibele opname - komt Mollison 
tot de veronderstelling, dat onderzoekingen over de opname van 
51Cr meer inzicht kunnen geven in het probleem van het chroom
ver lies ( 5 1 ) .  Deze opname ver loopt naar de mening van van Kampen 
et al. volgens een complexe 1 e  orde reactie (3 8b) . 

Het is bekend, dat de opname van het chromaat ion in de cel 
sterk afhankelijk is van het milieu waarin de erythrocyten tijdens 
het merken verkeren, dus van de bij het merk.en gevolgde procedure. 
Met een gebruikelijke methode, waarbij vier delen totaal bloed wor
den opgevangen in één deel ACD mengsel en daarna Na251Cr04 
wordt toegevoegd nemen de erythrocyten, als de hematocriet van 
het bloed 40 percent of meer is, bij 37° C ongeveer 90 percent van 
het 51Cr op in 1 5  minuten (20). De invloed van de temperatuur 
blijkt uit het feit dat bij 39°  C 90 percent van het 51Cr in 5 minuten 
wordt geïncorporeerd, bij 26° C slechts 50-75 percent en bij 1 8 °  C 
niet meer dan 1 0-20 percent in dezelfde tijd (20) .  Ook onder andere 
omstandigheden wordt geen 1 00 percent merking bereikt. 

Men heeft dit willen toeschrijven aan reducerende stoffen in het 
plasma, die het chromaat ion tot de chromi vorm reduceren, de 
binding daarvan aan het plasma mogelijk maken en aldus incorpo-
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ratie in de rode cel voorkomen ( 15 ,  1 7) .  De binding van het chroom 
zou aan de f3 1 globuline- en de albumine fractie van het plasma 
plaats hebben (19) .  Inderdaad lijkt zowel het ACD mengsel als het 
natriumaseorDinaat reducerend op het Na251Cr04 te werken. 

Aangezien 50 mg natriumascorbinaat de opname van 500 p,g 
Na251Cr04 kan verhinderen wordt ascorbinezuur gebruikt om de 
opname van 51Cr in de cel te beëindigen. Het blijkt echter dat ascor
binezuur, dat physiologisch in het plasma aanwezig is, ook een ne
gatieve invloed heeft op de merking met Na251Cr04• Er bestaat een 
lineair verband tussen het ascorbinezuur gehalte van het plasma en 
het merkingspercentage van de erythrocyten: als het ascorbinezuur 
gehalte stijgt - eventueel kunstmatig door parenterale toediening -
neemt het merkingspercentage af wanneer aan dit bloed Na251Cr04 
wordt toegevoegd (61 ) .  Het is nog aan twijfel onderhevig of hier 
werkelijk een "reductie" plaats vindt tot de chromi vorm of dat 
er sprake is van complex-vorming. Van Kampen et al. konden door 
middel van chromatografische onderzoekingen aantonen dat bijvoor
beeld door Na.2S204 wel volledige reductie tot de chromi vorm op
treed doch dat dit met ascorbinaat niet het geval is, zelfs niet in 
N2 atmosfeer (3 8b) . 

Ook het ACD mengsel, gebruikt om het bloed onstolbaar te ma
ken, blijkt reducerend te werken waarbij een chromi-citraat complex 
kan ontstaan (1 5 ,  1 7) .  Dit komt tot uiting wanneer het Na251Cr04 
eerst met het ACD wordt gemengd en daarna met bloed wordt ge
incubeerd: het merkingspercentage is beauidend minder dan bij toe
voeging van Na25fCr04 aan de combinatie van ACD en bloed. De 
opname is in de eerste opstelling ongunstiger naar mate de pH van 
de ACD oplossing lager en de citraat concentratie hoger is ( 17) .  
Ook d e  toename van d e  dextrose concentratie heeft een nadelig 
effect (1 7) .  

De "reducerende" werking van stoffen in het plasma en van het 
ACD mengsel kan zich ook laten gelden bij de merking van bloed 
met een lage hematocriet. Het blijkt namelijk dat het merken van 
een suspensie van erythrocyten in ACD-plasma efficienter geschiedt 
dan van een suspensie in heparine-plasma of zoutsolutie mits de 
hematocriet normaal is ( 17) .  Bij lagere hematocrietwaarden is 
merken in zoutoplossing beter (17) .  Heerspink vond dat de procen-
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tuele opname van 51Cr toeneemt met het aantal erythrocyten (26) . 
Bij een lage hematocriet is de kans van het chromaat ion om ge
reduceerd te worden alvorens een rode cel binnen te dringen groter 
wanneer de cellen zich in ACD dan wanneer zij zich in zoutop
lossing bevinden ( 17) .  Het is daarom begrijpelijk, dat het merken 
van packed cells eveneens een hoog merkingspercentage geeft. 

Hoewel men de werking van deze factoren aanvankelijk uit
sluitend heeft toegeschreven aan de reductie van Na251Cr04 v66r 
de opname in de rode cel is het waarschijnlijk dat de samenstelling 
van het ACD mengsel ook invloed uitoefent op de stofwisseling van 
de erythrocyten (6) . Dit geldt eveneens voor geringe wijzigingen in 
de physiologische pH van het plasma (1 8 ) .  

De betekenis van de  pH voor de  51Cr opname blijkt uit het feit 
dat de opname in de erythrocyten bij een pH 6,0 ongeveer 3-4 maal 
zo snel verloopt als bij een pH 7,3 . Dit verklaart tevens, dat rode 
cellen, die bij 4-6 ° gedurende 29 dagen in ACD geconserveerd zijn 
het 51Cr sneller opnemen dan vers bloed in hetzelfde mengsel. De 
pH wordt tijdens het bewaren lager en daalde blijkens een onder
zoek van Ebaugh et al. in dat tijdsbestek van 7,2 tot 6,6 (20) . Mo
gdijk is de pH van ACD bloed ook de oorzaak dat - bij normale 
hematocriet - de opname van 51Cr sneller verloopt in ACD bloed 
dan bij gebruik van heparine als ontstollingsmiddel ( 19) .  Heerspink, 
die de invloed van de pH uitvoerig onderzocht komt tot de slotsom 
dat de 51Cr opname binnen het physiologische pH gebied met een 
factor twee à drie kan varieren (26) . 

De onderzoekingen van deze auteur en van van Kampen et al. 
(37, 38) over de pH resistentie van erythrocyten, vestigen ook de 
aandacht op het feit dat bij normale personen hemolyse begint op 
te treden wanneer de erythrocyten in een milieu met een pH 
5 , 1 3 ± 0,08 of lager verkeren. De H+-ionen concentratie is de 
directe oorzaak van deze hemolyse. Bij parienten met hemolytische 
syndromen is het begin van de hemolyse vervroegd en treedt op bij 
een pH > 5,3 en zelfs bij een pH van 7,1 . Mollison (5 1 )  merkte 
ook op, dat de gunstige invloed op het verlies van het wassen van 
erythrocyten in citraatoplossingen met een pH 6,4-6,9 beperkt wordt, 
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doordat de oplossing met pH 6,4 een neiging van de cellen tot hemo
lyse veroorzaakt. 

Aangezien meer 51Cr wordt opgenomen bij incubatie van bloed 
met Na251Cr04 in een milieu met lage pH zou er een gemeenschap
pelijke oorzaak kunnen zijn van de verminderde pH resistentie en 
de verhoogde 51Cr opname, zoals een verandering in de membraan 
van oude of abnormale erythrocyten (26).  

Heerspink, die dit probleem heeft onderzocht, is van mening, 
dat een erythrocyten populatie inderdaad niet homogeen is ten aan
zien van de 51Cr opname, maar dat de 51Cr opname evenredig is 
aan de leeftijd van de cel in dien zin, dat oudere erythrocyten meer 
51Cr opnemen dan jongere cellen. Aangezien de oudste erythrocyten 
die het hoogste 51Cr gehalte hebben het eerst uit de circulatie ver
dwijnen, acht hij de elutietheorie van Mollison een overbodige hy
pothese ter verklaring van het verlies. Hij verklaart de 51Cr op
name in eerste instantie als een proces van adsorptie aan de celmem
braan,-die niet door interne factoren der erythrocyten wordt be
paald. Door de adsorptie wordt een verandering in de membraan 
structuur veroorzaakt, zo dat een verdere opname wordt belemmerd. 
Een verandering in de membraan als gevolg van de leeftijd van de cel 
zal zich kunnen manifesteren in een versterkte adsorptie, resulterend 
in een versterkte 51Cr opname (26) . Deze auteur beschouwt het ver
lies dus niet als een gevolg van elutie, maar verklaart het als een 
selectieve destructie van selectief - naar de leeftijd - gemerkte cellen. 

Walter en Selby (74) stelden vast dat bij het merken van erythro
cyten van zoogdieren een selectie ontstaat door de aard van de 
binding van 51Cr aan hemoglobine. Jongere cellen binden namelijk 
meer 51Cr dan oudere erythrocyten. Dit zou kunnen samenhangen 
met de structuurveranderingen, die in oude erythrocyten optreden 
in de j3 keten van het hemoglobinemolecuul (7 4 ), waaraan zich ook 
het 51Cr bindt (5 8 ,  59) .  De resultaten van Heerspink en Walter zijn 
met elkaar in overeenstemming wanneer men veronderstelt, dat de 
oudste erythrocyten, die het meeste 51Cr opnemen het minste 51Cr 
aan hemoglobine binden. 

Het lijkt essentieel om thans na te gaan of er ook een selectieve 
destructie kan plaats vinden van cellen die selectief 51Cr hebben 
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gebonden en of het alleen de leeftijd van de erythrocyten is die deze 
selectie bepaald. Het zal blijken dat interne factoren in de erythro
cyt - afgezien van het feit of zij bij sommige ziekteprocessen de 
structuur van de celmembraan verstoren - de aard en de stabiliteit 
van de binding van het 51Cr aan de erythrocyten bepalen. 

De binding van 51Cr 

Het 51Cr hecht zich, zoals reeds werd opgemerkt, nadat ae chro
maat vorm mogelijk door glutathion is gereduceerd tot de chromi 
vorm aan het globinegedeelte van het hemoglobine molecuul. Som
migen menen dat een deel van het chroom aanwezig is in een com
plex met een stof met laag moleculair gewicht, mogelijk glutathion 
(62) . 

Het hemoglobine gehalte in het bloed van de normale volwassene 
is verdeeld over 90 percent A I, 3 percent A 2 en 7-1 0 percent A 3 
hemoglobine ( 4 1 ) .  De vorming van het A 1 en het A 2 hemoglobine 
wordt bepaald door genetische factoren. De aard van het A 3 hemo
globine is niet geheel duidelijk. Men meent dat het uit A 1 hemo
globine door veroudering ontstaat eventueel na conjugering aan 
glutathion (54 ). Ook wordt wel aangenomen dat één N eindstandig 
aminozuur van de fJ keten van hemoglobine A 1 geblokkeerd is 
(28a). Het is bekend dat oude erythrocyten verhoudingsgewijs het 
hoogste percentage A 3 hemoglobine bevatten. 

Het blijkt, dat bij het merken zowel van rode cellen met 
Na251Cr04 als van een hemolysaat met Na251Cr04 of met 51CrC13 
40 percent van de radioactiviteit juist met de A 3 component van 
het normale hemoglobine geassocieerd is (47, 44, 58) .  Het is echter 
mogelijk, dat met 51Cr gemerkt hemoglobine A 1 meer negatief ge
laden is dan het ongemerkte hemoglobine A 1 en zich daardoor o.a. 
electrophoretisch als A 3 hemoglobine gaat gedragen (21 ) .  Ook het 
gedrag van andere hemoglobinen verandert bij electrophorese na mer
king met N251Cr04 (44). In bepaalde proefopstellingen kon een 
gelijke affiniteit van het A 1 ,  A 2 en A 3 hemoglobine voor 51Cr 
worden vastgesteld (5 8) .  Hemoglobine A 1 lijkt door merking met 
N a251Cr0 4 veranderingen in de lading te ondergaan, waardoor het 
zich bij electrophorese op dezelfde wijze gedraagt als hemoglobine 
A 1 geconjugeerd aan glutathion ( 1 ,  35), en als hemoglobine A 3 
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( 47, 44, 5 8) ,  dat kwantitatief het meest in oude erythrocyten voor
komt. 

Aangaande de localisering van het 51Cr in het hemoglobine mole
cuul zijn de meeste auteurs de opvatting toegedaan dat het 51Cr zich 
overwegend hecht aan de j3 keten van het normale hemoglobine 
van de volwassene (21 ,  27, 44, 5 8 , 59) .  Hier tegenover staat de 
opinie van Chernoff, die een voorkeur voor de a keten meende te 
vinden (1 2) .  Bij een vergelijkend onderzoek van de a en de y ketens 
van foetaal hemoglobine lijkt de y keten een sterkere affiniteit voor 
51Cr te bezitten. Onderzoekingen hierover worden bemoeilijkt door
dat de binding tussen 51Cr en foetaal hemoglobine zwak is (5 8 ) .  

Met een preferente binding van 51Cr aan de  B keten komt overeen 
dat de radioactiviteit van een hemoglobine H (j3 4) fractie onge
veer twee maal zo groot is als op grond van zijn concentratie in het 
bloed verwacht mag worden (44, 5 8 , 64) . Een voorkeur voor de 
y keten kan de - in verhouding tot de concentratie - verdubbelde 
51Cr activiteit van hemoglobine Barts (y 4) verklaren (44) . Dat het 
verlies van 51Cr uit gemerkt hemoglobine van normale volwassenen 
kleiner is dan het verlies uit gemerkt navelstreng bloed (71 )  kan 
het gevolg zijn van een werkelijke elutie van 51Cr uit foetaal hemo
globine ten gevolge van de zwakke binding van de isotoop aan de 
y keten. Aangezien de o keten van het hemoglobine A 2 chemisch 
sterk verwant is aan de j3 keten van het A 1 hemoglobine is het 
begrijpelijk, dat de affiniteit van 51Cr voor deze beide fracties van 
het normale volwassen hemoglobine gelijk blijkt te zijn ( 44) . 

De vraag welke specifieke chemische configuratie in de poly
peptide keten voor de 51Cr binding verantwoordelijk is bleef tot 
heden onbeantwoord. Indien een speciale configuratie verantwoor
delijk is, kan men zich voorstellen dat verandering van één amino
zuur in de polypeptièle keten, zoals bij de meeste hemoglobino
pathieën het geval is, een verandering in de affiniteit voor 51Cr 
teweeg kan brengen. Bij een vergelijkend onderzoek van hemo
globine A, S en C werd in vitro geen verschil in de percentages ver
lies van 51Cr gevonden (44) .  

Met het voorbehoud dat een deel van deze resultaten werd ver
kregen onder zeer kunstmatige proefomstandigheden kan worden 

17 



geconcludeerd dat de binding van 51Cr aan foetaal hemoglobine 
minder stabiel is dan de binding aan normaal volwassenen hemo
globine. Belangrijker is echter dat bepaalde hemoglobines, zoals 
hemoglobine H en hemoglobine Barts selEctief gemerkt worden. 

De selectieve binding van 51Cr aan hemoglobine H is het gevolg 
van de verdubbeling van het aantal fJ ketens. Deze zelfde structuur 
verandering is echter, door de vermeerdering van het aantal reac
tieve sulfhydrylgroepen, de oorzaak van de instabiliteit van dit 
hemoglobine dat - voorafgegaan door een daling van het glutathion 
gehalte in de rode cel - precipiteert in de vorm van insluitseis het
geen gepaard gaat met lysis van de erythrocyt (64, 34) . Dit proces 
dat bekend staat als oxydatieve hemolyse kan worden geïnduceerd 
door oxyderende stoffen. Dit werpt de vraag op welke invloed 
Na251Cr04 als oxydatie middel uitoefent op dit instabiele hemoglo
bine, waaraan het zich selectief kan binden. Eveneens doet zich de 
vraag voor welke invloed het uitoefent bij storingen in het redox
mechanisme van de cel, dat oxydatie van het hemoglobine voor
komt, en bij storingen in de metabole processen, die dit redox-me
chanisme in staat stellen adequaat te functioneren. Dit vereist een 
nadere beschouwing over het mechanisme dat onder normale om
standigheden de integriteit zowel van het hemoglobine als van de 
erythrocyt handhaaft en de essentiele betekenis daarbij van het glu
tathion. Het is waarschijnlijk, dat juist het oxyderend vermogen 
van Na251Cr04 zijn activiteit als merker kan verklaren en de oor
zaak van het verlies van 51Cr kan verhelderen. 

Oxydatieve hemolyse 

Het is bekend dat een tekort aan gereduceerd glutathion in 
erythrocyten, die blootgesteld worden aan bepaalde chemische ver
bindingen, gepaard gaat met een verkorting van de overlevingsduur 
(4, 5) en in de meeste gevallen met het ontstaan van oxydatieproduc
ten van hemoglobine namelijk methemoglobine, "sulfhemoglobine
achtige derivaten" en Heinz bodies, bestaande uit gedenatureerd 
hemoglobine (34) . Het is bij proeven in vitro gebleken, dat geredu
ceerd glutathion de erythrocyten op tweeërlei wijze bescherming 
biedt tegen oxydatie ( 1 ,  32, 33 ,  35 ) .  Het voorkomt de overgang van 
ferrohaem naar ferrihaem en de oxydatie van de sulfhydrylgroepen, 
die zich bevinden in de fJ keten van het globinegedeelte van het 
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hemoglobine (1 , 35) .  Anderzijds beschermt het de sulfhydrylgroepen 
van de erythrocyten membraan, die essentieel zijn voor de hand
having van de normale vorm van de cel en de voorkoming van lysis 
(32, 3 3 ) .  Waarschijnlijk is het bovendien van betekenis voor de 
instandhouding van enzymen, die rijk zijn aan sulfhydrylgroepen 
en waarvan sommige een sleutelpositie innemen bij de anaerobe gly
colyse zoals glycerylaldehyde-3-fosfaat dehydrogenase ( 40) .  Het 
is waarschijnlijk, dat thioloxydatie de destructie van hemoglobine 
koppelt aan de ondergang van de erythrocyt (34) . 

Bij de oxydatieve hemolyse in vitro treedt een keten van reacties 
op, die door Jandl et al. (1 , 32,  3 3 ,  35 )  is geanalyseerd. De initiele 
stap in deze reeks is de overgang van gereduceerd glutathion in ge
oxydeerd glutathion. Daarbij wordt een deel van het gereduceerd 
glutathion gebonden aan hemoglobine onder het vormen van disul
fiden met de sulfhydrylgroepen van het globinegedeelte. Hemoglo
bine gaat eerst over in methemoglobine, doordat ferrohaem over
gaat in ferrihaem en de twee reactieve sulfhydrylgroepen van het 
oorspronkelijke hemoglobine worden vervolgens geoxydeerd. In aan
sluiting aan deze laatste reactie ontstaat een component, die zich 
bij electrophorese en kolomchromatographie gedraagt als hemoglo
bine A 3 of als hemoglobine behandeld met Na251Cr04• Deze com
ponent is, naar men aanneemt, reeds verder geoxydeerd (of gedena
tureerd) dan alleen door oxydatie van de sulfhydrylgroepen van de 
f3 keten. Vervolgens worden de verdere reactieve groepen van het 
globine, met inbegrip van de vier overige sulfhydrylgroepen, toe
gankelijk voor oxydatie. Er verschijnen "sulfhemoglobine-achtige 
hemochromen" en tenslotte polymeriseert het gedenatureerde hemo
globine, waarschijnlijk door waterstofbruggen te vormen, en slaat 
neer als Heinz boclies ( 1 ,  35 ) .  

De blokkering van sulfhydrylgroepen van de  erythrocyten mem
braan heeft een verstoring van de kationengradient met verlies van 
K+ uit de cel en opname van Na+ tot gevolg. De osmotische druk 
van hemoglobine en andere intracellulaire macromoleculen, die nu 
de situatie bepaald, veroorzaakt onder water opname zwelling van 
de cel met vorming van sferocyten en ten slotte uitzetting van de 
cel membraan met lekkage van hemoglobine, dus hemolyse (32, 3 3) .  
Deze oxydatieve hemolyse wordt wel beschouwd als een versnelling 
van het normale verouderingsproces van de erythrocyt zoals in vivo 
plaats vindt (34). 
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Het is onder discussie of het gereduceerd glutathion zijn be
schermende werking zelfstandig uitoefent ( 1 )  of dat bij de bescher
ming van het hemoglobine tevens glutathion peroxidase (48; 49, 50) 
optreedt, dat een preferente oxydatie van glutathion bewerkstelligt 
en het hemoglobine aanvankelijk spaart (28) .  Dit beïnvloedt het 
proces overigens niet op essentiele wijze. Katalase en methemo
globine reduktase zijn van minder importantie in dit verband, want 
het is gebleken dat oxydatieproducten van hemoglobine kunnen ont
staan bij ziekteprocessen, waarbij het gehalte aan deze enzymen nor
maal, maar het gereduceerd glutathion verlaagd of instabiel is (4) . 
Bij akatalasemie daarentegen vindt geen oxydatieve denaturatie 
plaats (73) evenmin als bij deficientie van het methemoglobine re
duktase (36, 67) . 

Van meer betekenis is, dat de omzetting van geoxydeerd tot ge
reduceerd glutathion slechts plaats kan hebben met behulp van het 
glutathion reduktase. Deze reactie vereist, zoals bekend is, een in
tacte hexosemonofosfaat shunt en een normale functie van glucose-
6-fosfaat dehydrogenase. 

In het licht van deze feiten is een nadere kritiek gerechtvaardigd 
op de veronderstelling dat natriumchromaat in hoeveelheden minder 
dan 25-30 JLg chroom per ml erythrocyten aanvaardbaar is voor 
studies van de overlevingsduur onder alle omstandigheden en dat 
een dosis van 0,1  JLg Cr per ml bloed, zoals tegenwoordig gebruikt 
wordt, geen invloed uitoefent op de overlevingsduur van de erythro
cyt. Men heeft weliswaar vastgesteld, dat chromaat in hoeveelheden 
van 22 pg Cr (36) tot 25 JLg Cr (1 9), als metaal, per ml packed 
cells, dat is ongeveer 70 pg Na251Cr04 per ml erythrocyten de over
levingsduur van de cellen niet beïnvloedt, maar bij grotere doses 
treedt in vivo een aanzienlijke destructie van erythrocyten op in de 
eerste 24 uur met vorming van methemoglobine (20) .  Het is verder 
gebleken dat natriumchromaat reeds in hoeveelheden van 5 JLg per 
ml bloed de activiteit van het glutathion reduktase remt en in een 
dosis van 1 0  Jtg zelfs een daling van 40 percent in de activiteit van 
dit enzym veroorzaakt (39) .  Deze werking heeft chroom alleen in 
de hexavalente vorm en daarmee behandelde erythrocyten hebben 
een verhoogde neiging tot de vorming van Heinz boclies (39, 39a) .  
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Ook de glycolyse in de cel ondervindt een remmende invloed van 
een dosis van 1 0  flg Cr, alleen in de hexavaJente vorm, per ml 
packed cells en de remming van de glycolyse is evenredig aan de 
chromaat concentratie van de oplossing (36) . 

Op grond van deze feiten komt men tot de verondersteHing dat 
Na251Cr04 oxydatieve hemolyse van erythrocyten kan bewerkstel
ligen niet alleen wanneer de dosis N a2 51Cr0 4 voldoende groot is, 
maar ook wanneer het beschermingsmechanisme van de cel tegen 
oxyderende invloeden faalt, door storingen in het redox-mechanisme 
of in de metabole processen, waaraan dit gekoppeld is, en wanneer 
de proteïnen van de cel een verhoogde neiging tot oxydatie bezitten, 
hetgeen samenhangt met het aantal en de reactiviteit van de sulf
hydrylgroepen (34) .  

Er zijn klinische waarnemingen, die deze veronderstelling steu
nen. Oort (57) beschreef vijf patienten met hemolytische anemie met 
een deficientie aan gereduceerd glutathion, vermoedelijk berustend 
op een stoornis in de synthese. Hij kon overtuigend aantonen dat de 
erythrocyten van deze patienten door Na251Cr04 ernstig beschadigd 
en snel gedestrueerd worden. De beschadiging bleek ernstiger te zijn 
naar mate meer Na251Cr04 per ml cellen werd gebruikt (In hoofd
stuk III wordt hierop teruggekomen) . 

De werking van Na251Cr04 zou versterkt kunnen worden indien 
andere factoren, die bij het merken van erythrocyten van belang 
zijn, invloed uitoefenen op de stofwisseling van de cel. Dit blijkt 
inderdaad het geval te zijn. 

Geringe veranderingen in de pH veroorzaken een sterke daling 
van de hexokinaseactiviteit in de erythrocyt. Dit enzym heeft een 
optimale werking bij een pH 8 ,5 .  Een daling van de pH van 7,4 tot 
7,2 geeft een verlies van 40 percent van de activiteit en een daling 
tot 7, 1 zelfs een verlies van 65 percent. Bij een pH lager dan 6,9 
is er geen werkzaamheid meer aantoonbaar (6) . De glycolyse wordt 
hierdoor nadelig beïnvloed. Het gevolg is een duidelijke daling van 
het gereduceerde glutathion en het ontstaan van methemoglobine 
( 6) . Hoewel de daling van de pH in de erythrocyten niet volledig 
evenredig verloopt aan de daling in het plasma maken deze waar
nemingen toch de grote betekenis van de H+ ionen concentratie van 
het milieu voor de permabiliteit van de celmembraan en het ontstaan 
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van hemolyse begrijpelijk. Bij toestanden met acidose treedt inder
daad hemolyse op, die vermoedelijk alleen hierop berust (6) . 

Het verklaart ook de grote invloed van de samenstelling van het 
ACD mengsel op het gehalte aan glutathion en glucose-6-fosfaat 
dehydrogenase in de erythrocyt. Bij een pH van dit mengsel van 7,6 
is, volgens Davies en Gower (1 8) ,  het glutathion gehalte nog enige 
tijd te handhaven, maar het glucose-6-fosfaat dehydrogenase gehalte 
daalt aanzienlijk in 48 uren en daarna progressief verder. Bij lagere 
pH's ondervindt het glutathion onmiddellijk de invloed van het be
waren van de erythrocyten in A CD. 

Wanneer N a2 51Cr0 4 door zijn oxyderend vermogen erythrocyten 
zowel kan merken als beschadigen, wordt de snelheid van de destruc
tie van de erythrocyten mee bepaald door de ernst van de beschadi
ging. De graad van de beschadiging is in elk afzonderlijk geval 
afhankelijk van de toegediende dosis Na251Cr04 enerzijds en ander
zijds van de mate waarin het redox-mechanisme of de metabole pro
cessen waaraan het gekoppeld is tekort schieten of de gevoeligheid 
van de celproteïnen voor oxydatie is toegenomen. 

Deze gedachtengang moet leiden tot een kritische hantering van de 
resultaten van overlevingsduurbepalingen verricht bij patienten met 
congenitale niet sferocytaire hemolytische anemie en bepaalde hemo
globinopathieën. Hij geeft een verklaring voor uitkomsten van over
levingsduurbepalingen, die in verband met de overige klinische en 
laboratorium gegevens onbegrijpelijk zijn (3) .  Er vindt selectieve 
destructie plaats van cellen die selectief Na251Cr04 hebben opge
nomen en al of niet selectief hebben gebonden. 

Deze beschouwing verheldert ook de oorzaak van de discrepantie 
die bij normale personen bestaat tussen de levensduur van de erythro
cyt en de uitslag van de overlevingsduurbepaling met Na251Cr04• 
Deze discrepantie kan bij bepaalde patienten (bijvoorbeeld met een 
gebrek aan glutathion) zodanige omvang bereiken dat de bepaling 
zinloos wordt. 

Wanneer wij mogen aannemen dat oxydatieve hemolyse in feite 
een versnelling is van het normale verouderingsproces van de ery
throcyt (34) wordt het mogelijk de in het voorgaande vermelde 
feiten over de opname, de binding en verlies van het 51Cr van één 
gezichtspunt uit te overzien. Het Na251Cr04 versnelt de veroudering 
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van de cel en heeft als zodanig hetzelfde effect als bijvoorbeeld 
primaquine. In de jongste erythrocyten van een populatie, die het 
hoogste gehalte aan hemoglobine A I en het hoogste gehalte aan glu
tathion hebben wordt eèn gedeelte van het glutathion door Na251Cr04 
geoxydeerd, en een bepaald gedeelte bindt zich aan het hemoglobine 
A I. Naar mate de cellen ouder zijn is meer glutathion geconjugeerd 
aan hemoglobine A I. Het vermogen van de cel om N a2 51Cr0 4 door 
glutathion te doen reduceren neemt af, maar ook wordt minder ge
bonden aan hemoglobine, omdat de hoeveelheid ongeconjugeerd 
hemoglobine A I is verminderd. De mogelijkheid om N a2 51Cr0 4 op 
te nemen neemt echter met de leeftijd van de cel toe omdat de per
meabiliteit van de celmembraan groter wordt. Er ontstaat dan een 
reeks cellen die in volgorde van jong naar oud meer Na251Cr04 op
nemen en minder 51Cr aan hemoglobine binden. De erytlirocyten 
gaan alle van oud naar jong sneller te gronde dan normaal, maar 
daarbij komt steeds minder 51Cr vrij. 

B. De meting van de radioactiviteit aan het lichaamsoppervlak 
boven organen: orgaanmeting. 

In 1 955  werd door Jandl eri. medewerkers (36) gevonden dat het 
mogelijk is, wanneer aan normale proefpersonen 50 ml bloed gemerkt 
met 1 00 pC 51Cr wordt toegediend, door meting van de radio
activiteit aan het lichaamsoppervlak de relatieve verdeling van het 
radioactief chroom over de verschillende organen te bepalen. Het 
bleek dat een stralingsactiviteit hoger dan in de omgeving als regel 
slechts werd gevonden boven het hart, de milt en de lever. 

Aangenomen kan worden, dat de radioactiviteit boven het hart 
in hoofdzaak afkomstig is van het erdoor stromende bloed, omdat 
de activiteit boven dit orgaan nagenoeg parallel verloopt aan die in 
het perifere bloed. De verhouding van de activiteit boven de milt 
of de lever ten opzichte van het hart geeft dan een benaderende in
druk van de gradient van de radioactiviteit tussen het orgaan en het 
erdoor stromende bloed en vertegenwoordigt een functie van de hoe
veelheid 51Cr opgenomen in dat orgaan. Wijziging in deze verhou
ding in die zin, dat de activiteit in de milt en/of de lever relatief 
stijgt, betekent dan dat 51Cr in dat orgaan wordt gestapeld. Dit 51Cr 
kan aanwezig zijn in intacte erythrocyten, in hemoglobine of als 
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51Cr afkomstig van elders in 't lichaam in enigerlei vorm in het 
orgaan zijn afgezet. 

Onderzoekingen bij normale personen toonden aan dat de uit
scheiding en de verdeling over de weefsels van 51Cr van erythro
cytèn gemerkt met Na251Cr04 op karakteristieke wijze verschilt van 
het patroon van 51Cr, dat afkomstig is van hemoglobine gemerkt 
met 51Cr of van 51Cr afkomstig van 51CrCl3 in zoutoplossing (36).  

Na inspuiting van met 51Cr gemerkte gewassen erythrocyten treedt 
geleidelijke stapeling van 51Cr in de weefsels op in een hoeveelheid 
van 60 percent van het 51Cr dat verdwenen is uit de circulatie op 
het moment dat de T 1/2 51Cr bereikt is. Een hoge, tijdelijke, excretie 
van 51Cr in de urine komt voor gedurende een tot twee dagen na 
de injectie van ongewassen gemerkte erythrocyten, ongeacht of een 
reducerende stof zoals ascorbinezuur aan het bloed was toegevoegd; 
niet na injectie van -gewassen cellen. De radioactiviteit boven lever 
en milt is bij normale proefpersonen 20 minuten na de injectie 60-80 
percent van de radioactiviteit boven het hart en er is een geringe 
toename van de activiteit gedurende de volgende 30 dagen boven 
beide organen. 

Na toediening van één gram eigen met 51Cr gemerkt hemoglo
bine trad een hemoglobinemie op van 30 tot 40 mg percent zonder 
hemoglobinurie of hemosiderinurie. Het hemoglobine verdween uit 
het plasma volgens een exponentiele curve met een halfwaarde tijd 
van 1 ,5 tot 2 uren. De 51Cr activiteit van het totaal bloed en het 
plasma verminderde langzamer met een halfwaarde tijd van onge
veer drie uren. Na 24 uren was 60 percent en na acht dagen 75 per
cent van het uit de bloedbaan verdwenen 51Cr afgezet in de weefsels. 
De hoogste activiteit trad op boven de lever met èen maximum
waarde na zes uren. Een hieraan evenredige, maar geringere stijging 
trad op boven de milt. De hoogste activiteit in de lever was drie 
maal de waarde gevonden boven het hart. Bij een patient, die 
splenektomie had ondergaan trad geheel het zelfde patroon op, ech
ter zonder stijging van de activiteit in de miltstreek. In de dier
proef werd een soortgelijk patroon verkregen en daarb�j bleek te
vens, dat de concentraties van 51Cr in de milt en de lever ongeveer 
gelijk waren, zodat de grootste hoeveelheid in dit geval dus aan
wezig is in het grootste orgaan : de lever. (Ook vergeleken met an
dere organen als longen, lymphklieren, beenmerg en nieren) . 
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Na toediening van 51CrCl3 in zoutoplossing, al of niet geincu� 
beerd met serum van de ontvanger, verdween het 51Cr direct uit de 
bloedbaan en werd grotendeels uitgescheiden in de urine. De half
waarde tijd van de vèrdwijning was in deze gevallen ongeveer 1 5  
minuten. Zonder incubatie met serum trad een geringe stijging van 
de activiteit boven d� lever op, in het geval na incubatie met serum 
een iets sterkere stijging boven dit orgaan. In beide gevallen trad 
geen stijging van de radioactiviteit boven de milt op. 

Deze waarnemingen en de onderzoekingen door J andl et al. ver
richt bij 1 1  patienten met anemie maken aannemelijk, dat een dui
delijke en progressieve stijging van de radioactiviteit boven de milt 
na inspuiting van met 51Cr gemerKte gewassen erythrocyten, berust 
op sekwestratie van intacte rode cellen in dat orgaan. Een sterke 
stijging van de radioactiviteit boven de lever in aanwezigheid van 
een functionerende milt kan ook berusten op opname van hemo
globine ten gevolge van intravasculaire hemolyse. Een geringe stij
ging boven de lever en/ of de milt kan worden veroorzaakt door 51Cr 
afkomstig van elders te gronde gegane erythrocyten. Het 51Cr in 
de urine is volgens de auteurs gedeeltelijk afkomstig van het verlies 
van 51Cr uit de erythrocyten en van 51Cr .geëlueerd uit de weefsels. 
Er verschijnt geen 51Cr in de ontlasting, zodat de aanwezigheid van 
deze isotoop in de feces, na toediening van gemerkte erythrocyten, 
wijst op een occulte bloeding� 

Het is duidelijk dat bij de beoordeling van orgaanmetingen pro
blemen ontstaan wanneer de , opname van 51Cr zowel in de lever 
als in de milt verhoogd is. Dit kan wijzen op sekwestratie van 
erythrocyten in beide organen of op intravasculaire hemolyse. Het 
is echter ook mogelijk dat de · erythrocyten in de milt gesekwestreerd 
en vernietigd worden en een deel van het 51Cr na eliminatie uit 
de milt wordt opgenomen in de lever (7) . Een zeer misleidende in
druk zou door orgaanmetingen kunnen worden gewekt wanneer 
erythrocyten na tijdelijke sekwestratie in de milt dit orgaan gedeel
telijk verlaten en in de lever gedestrueerd worden. Het is dan op 
grond van orgaanmetingen niet te controleren öf de destructie in 
de lever plaats heeft tengevolge van de in de milt aangerichte 
beschadiging van de erythrocyt of onafhankelijk daarvan. In het 
eerste geval zou splenektomie de hemolyse kunnen beëindigen, in het 
tweede geval niet. Hoewel sekwestratie en destructie soms als syno-
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niemen gehanteerd worden (3 1 )  is het voor de beoordeling van or
gaanmetingen belangrijk zekerheid te krijgen over de vraag of 
destructie van erythrocyten optreedt in hetzelfde orgaan waar 
sekwestratie plaats vindt. 

Het verband tussen sekwestratie en destructie in de milt 

Splenektomie zal bij hemolytische anemie een gunstig resultaat 
hebben wanneer intacte erythrocyten in de milt vernietigd worden 
of zodanig beschadigd, dat zij tengevolge daarvan elders te gronde 
gaan. De voorwaarde voor een nauwkeurige kwantitatieve bepaling 
van het aandeel, dat de milt heeft in de vernietiging van de met 
51Cr gemerkte erythrocyten is, dat er een exact meetbare relatie be
staat tussen de totale hoeveelheid 51Cr welke in de milt is afgezet en 
het aantal in dat orgaan vernietigde cellen. Een dergelijke relatie is 
niet te verwachten, indien de milt de rode cellen beslissende schade 
toebrengt maar de uiteindelijke destructie elders in het lichaam 
plaats vindt. Indien er een verband bestaat, is dit in vivo slechts 
dan exact meetbaar, wanneer de totale hoeveelheid 51Cr in een or
gaan door meting van de radioactiviteit aan het lichaamsoppervlak 
precies is vast te leggen. Het blijkt dat aan de nauwkeurigheid van 
deze bepaling door verschillende factoren afbreuk wordt gedaan. 

Het is bekend, dat bij puntvormige stralingsbronnen het aantal 
desintegraties dat per tijdseenheid wordt gemeten omgekeerd even
redig is met het kwadraat van de afstand tussen de bron van de 
activiteit en de teller. Bij metingen aan het lichaamsoppervlak heeft 
men echter te maken met organen en met een weefsellaag, die va
rieert in aard en dikte, tussen orgaan en teller. Bovendien wordt 
elk orgaan omringd door andere en ondervindt daarvan strooi
straling. 

a. Absorptie 

Gammastralen afkomstig van 51Cr zijn zacht en de helft ervan 
wordt geabsorbeerd op elke vijf cm ongeveer welke door weefsel 
wordt afgelegd, zodat in de eerste plaats rekening moet worden ge
houden met een wisselende absorptie bij elke patient en bij elk or
gaan, waarboven metingen worden verricht (29) . 
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b. De orgaan grootte 

Onderzoekingen met behulp van orgaanmodellen van kunsthars 
tonen voorts aan, dat bij een toenemende afstand tussen het orgaan
model en de teller de afname van de stralingsactiviteit procentueel 
samenhangt met de grootte van het orgaanmodel en wel zo, dat bij 
een groter orgaan de procentuele afname van de activiteit geringer 
is dan bij een kleiner orgaan (75) .  Bij een constante afstand tussen 
het orgaan en de teller en bij vulling van de modellen met 51Cr 
oplossingen van constante specifieke activiteit is het aantal gemeten 
tellingen afhankelijk va11 het volume van het orgaan, maar neemt 
niet evenredig met het volume toe, maar veel langzamer; eerst bij 
zeer grote afstanden kan een evenredigheid tussen ware en gemeten 
activiteit bij diverse orgaangrootte benaderd worden (75) .  Voor de 
praktijk komt het erop neer dat voor elk gegeven aantal p,C 51Cr in 
de milt, het aantal tellingen, gemeten boven dit orgaan, afhankelijk 
is van zijn grootte, welke in vivo moeilijk te bepalen is. 

'c. De strooistraling 

De radioactiviteit gemeten boven een orgaan is echter behalve 
van dat orgaan zelf ook afkomstig van de strooistraling van na
burige organen, waarin 51Cr is afgezet. Ook van de betekenis van 
deze strooistraling heeft men een indruk proberen te krijgen door 
proeven met phantomen (52, 75) .  Wolff en Fisher (75) ,  die de uit
voerigste onderzoekingen hebben verricht, werkten met een phan
toom van een borst- en buiksitus, waarin uit kunsthars vervaardigde 
holle modellen van milt en lever van verschillende grootte en een 
hartmodel werden geplaatst. 

De activiteit boven elk "orgaan" afzonderlijk werd eerst bepaald 
en daarna de invloed van de combinatie met andere "organen". Te
vens werd daarbij de teller eenmaal horizontaal tegen, en eenmaal 
loodrecht boven het te meten orgaan geplaatst. Metingen boven het 
hart werden alleen met een loodrechte stand van de teller verricht. 

Het blijkt dan, dat bij een constante absolute hoeveelheid radio
activiteit in de afzonderlijke organen d::! grootte van een orgaan 
voor de mate van strooiing naar de nabuurorganen bepalend is, 
maar dat de relaties niet eenvoudig van aard zijn. 

De activiteit gemeten boven de "milt" wordt bij een toenemend 
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volume van de "lever" sterker door dit orgaan beïnvloed naar mate 
de milt zelf kleiner en de lever groter is. Bij een loodrechte stand 
van de teller is deze beïnvloeding groter dan bij horizontale stand 
van de teller en wel des te sterker naar mate de milt kleiner en 
de lever groter is. Deze waarnemingen werden verricht met een con
stante verhouding van de hoeveelheid radioactiviteit in de afzon
derlijke organen en wel met een verhouding tussen milt en lever 
van 2 : 1 .  De procentuele beïnvloeding blijkt dan nog afhankelijk 
te zijn van de absolute hoeveelheid radioactiviteit in de afzonder
lijke organen. Het is duidelijk, dat in vivo deze verhoudingen nog 
ingewikkelder van aard zijn en dat de invloed van de strooistraling 
door naburige organen dan anderzijds beperkt wordt door het ge
ringe penetrerende vermogen van de gammastralen. 

Door gebruik te maken van een kollimator met een smal kanaal 
en kleine opening kan men weliswaar de invloed van de straling 
uit naburige organen bij loodrechte stand van de telapparatuur be
perken, maar de discrepantie tussen de totale hoeveelheid radio
activiteit in een orgaan en de erboven gemeten activiteit wordt dan 
aanzienlijk groter dan reeds het geval is bij gebruik van een wijde 
kollimator (75). 

d. De orgaan consistentie 

Een andere factor, die men in de overwegingen moet betrekken 
is de consistentie van de organen. Het blijkt in de praktijk verschil 
te maken of de milt groot en bloedrijk is zoals bij portale hyper
tensie, of groot en geïnfiltreerd met abnormale cellen zoals bij leuke
mie het geval kan zijn (36). 

Bij portale hypertensie met splenomegalie is het aantal tellingen 
boven de milt drie kwartier na de injectie van de gemerkte cellen 
aanzienlijk hoger dan 60-80 percent van het aantal tellingen boven 
het hart. Dit wijst op een groot vaatbed en niet op sekwestratie van 
cellen in het orgaan. Splenomegalie bij chronische lymphatische 
leukemie geeft soms een ander initieel beeld : het aantal tellingen 
boven de milt kan verhoudingsgewijs zeer laag zijn. Dit zou kunnen 
wijzen op cellulaire hyperplasie als oorzaak van de grote milt. Bij 
ernstige levercirrhose blijkt de initiele opname van 51Cr lager te 
zijn dan bij een normale lever, zodat ook de consistentie van dit 
orgaan van betekenis is. 
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e. V er lies uit de organen (eliminatie) 

Een laatste factor, die de hoeveelheid 51Cr in de organen be
invloed is het verlies van aanvankelijk opgenomen 51Cr uit de weef
sels. Jandl berekende de eliminatie van 51Cr uit de weefsels op vier 
percent per dag (36) . Bughes Jones stelde de eliminatie uit de milt 
op drie percent per dag (29) .  Door deze eliminatie van 51Cr uit de 
weefsels en met name ook uit de milt is het percentage van liet toe
gediende 51Cr dat in de milt gevonden wordt op elk willekeurig 
ogenblik kleiner dan het percentage erythrocyten, dat ter plaatse 
te gronde is gegaan. 

Men kan hieruit concluderen dat de totale hoeveelheid 51Cr in 
een orgaan cfoor meting in vivo aan het lichaamsoppervlak niet 
exact is te bepalen. Zelfs van een bepaling van de werkelijke ver
houdingen tussen de activiteiten in de verschillende organen is geen 
sprake. Dit maakt ook de onderlinge vergelijking van de uitslagen 
bij verschillende patienten moeilijk. 

Hoewel de totale hoeveelheid 51Cr die in de milt wordt opge
nomen in vivo niet is te meten, kan men dit wel doen na splenekto
mie. ]\/fen kan bij patienten, die na deze operatie geen tekenen van 
hemolyse meer tonen, nagaan of alle 51Cr dat uit de circulatie is 
verdwenen, ook werkelijk in de milt is opgenomen. 

Belcher en Bughes Jones (2) hebben de onderlinge relatie van de 
vijf factoren, waarvan de in de milt opgenomen hoeveelheid 51Cr 
afhankelijk is, in een matematische vergelijking uitgedrukt met de 
bedoeling de fractie van de hoeveelheid circulerende erythrocyten, 
die in de milt te gronde is gegaan, te berekenen. Deze factoren zijn: 

1 .  De fractie van de totale hoeveelheid vernietigde rode cellen, 
welke in de milt te gronde is gegaan (fractie f) . 

2 .  Het percentage verlies van srcr uit de overlevende erythrocyten, 
dat zij stellen op één percent per dag. 

3. De "at random" vernietiging van de rode cellen. 
4. Het percentage eliminatie van 51Cr uit de milt, dat zij stellen 

op drie percent per dag. 
5 .  De potentiele levensduur van de rode cellen (120 dagen) . 

Aangezien vier van deze factoren �2-5) bekend geacht- en onaf-
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hankelijk van elkaar bepaald kunnen worden is het mogelijk de 
fractie f te berekenen, wanneer de totale hoeveelheid 51Cr welke in 
de milt is afgezet bepaald kan worden. 

Opgemerkt moet worden� dat bij de opstelling van de vergelijking 
is uitgegaan van een zestal veronderstellingen, waarvan - in het 
licht van de voorafgaande beschouwingen - meerdere voor discussie 
vatbaar zijn. Zo wordt o.a. aangenomen, dat in een monster gemerkt 
bloed alle cellen een gelijke hoeveelheid 51Cr bevatten en dat de 
leeftijdsverdeling van de cellen in dit monster dezelfde is als van 
de ongemerkte cellen in de circulatie. Voorts wordt verondersteld, 
dat het lot van de gemerkte cellen niet beïnvloed wordt door het 
proces van het merken. In de formule zelf kunnen de factoren ge
noemd onder 2 en 4 zelfs bij één persoon moeilijk als constanten 
worden beschouwd. 

Deze opmerkingen relativeren de waarde van de vergelijking, 
die reeds daarom geen betekenis voor de kliniek heeft, omdat de 
totale hoeveelheid 51Cr welke in de milt is afgezet in vivo niet 
exact meetbaar is. Men heeft deze hoeveelheid 51Cr echter kunnen 
meten in drie milten, die operatief waren verwijderd bij patienten, 
die daarna geheel waren genezen. 

Bij één patient met verworven hemolytische anemie suggereerde 
de formule, dat alle erythrocyten, die te gronde gingen, inderdaad 
in de milt vernietigd werden. Bij twee patienten, met hereditaire 
sferocytose, die na de operatie ook geheel waren genezen moest op 
grond van de bepaling van de hoeveelheid 51Cr in de milt en de toe
passing van de vergelijking worden aangenomen, dat 50 percent 
van de rode cellen of minder in dat orgaan werd vernietigd. Te
recht merken de auteurs op, dat bevestiging van deze waarnemingen 
de waarde van orgaanmetingen zeer zou beperken. Men zou immers 
bij meting aan het lichaamsoppervlak slechts een matige afzetting 
van 51Cr in de milt kunnen vinden hoewel de milt in feite alle cel
len, die elders in het lichaam vernietigd worden, de beslissende 
schade heeft toegebracht zodat splenektomie wel degelijk een af
doende maatregel ter behandeling zou zijn. 

De veronderstelling van de schrijvers, dat de erythrocyten dan 
mogelijk in het beenmerg vernietigd worden vindt steun in een waar
neming van Gehrmann, die bij enkele patienten een verhoogde op
name van 51Cr in het beenmerg vaststelde. Bij patienten met here-
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ditaire sferocytose vond hij dit echter niet. Lewis ( 42) kreeg bij pa
tienten met hereditaire sferocytose dezelfde resultaten als Belcher 
en Bughes Jones. Hij meent dat het verloren 51Cr, na eliminatie 
uit de milt, in de urine wordt uitgescheiden maar heeft dit niet 
aangetoond. 

Teneinde de genoemde wiskundige vergelijking in de praktijk ook 
in vivo te kunnen toepassen heeft Bughes Jones (29) een methode 
aangegeven om de hoeveelheid 51Cr welke in de milt is afgezet in 
vivo te bepalen, door bij elke patient eerst de teller te ijken met een 
interne standaard. Ervaringen met deze methode worden niet 
vermeld. 

Het lijkt veilig om voorlopig aan te nemen dat niet bewezen is, 
dat sekwestratie van erythrocyten in de milt noodzakelijk de 
destructie van deze cellen in hetzelfde orgaan tot gevolg heeft. J andl 
heeft, na in zijn eerste mededeling gesproken te hebben over destruc
tie van erythrocyten, dit woord in latere publikaties vervangen door 
het begrip sekwestratie. 

Uit het voorafgaande kan ook geconcludeerd worden dat de re
sultaten verkregen door orgaanmetingen slechts een indruk geven 
van de hoeveelheid 51Cr, die in de organen is opgenomen. Een toe
name van deze hoeveelheid samengaand met de verdwijning van 
51Cr uit de circulatie kan worden weergegeven in een getal dat semi
kwantitatief deze indruk vastlegt. 

De formulering van de resultaten 

De resultaten van de orgaanmetingen worden door diverse auteurs 
op verschillende wijze geformuleerd. 

Jandl et al. (36) hebben de sekwestratie index ingevoerd. Dit ge
tal geeft het verschil aan tussen de radioactiviteit in milt of lever -
uitgedrukt als percentage van de activiteit boven het hart - op het 
tijdstip T 1/2 51Cr en T051Cr, de uitgangswaarde na de toediening 
van de gemerkte cellen. De gradient van de radioactiviteit van elk 
orgaan afzonderlijk ten opzichte van het hart wordt daarmee semi
kwantitatief geformuleerd. 

Schloesser et al. (66) hanteren de verhouding van de radioactivi
teit in de milt ten opzichte van deze activiteit in de lever als kri-

3 1  



terium. Dit verhoudingsgetal varieert bij normalen van 0,9 tot 1 ,8 .  
Wanneer dit getal groter i s  dan 1 , 8  heeft, volgens de auteurs, de 
milt een relatief groter aandeel in de hemolyse. Uit deze index kan 
de toename van de activiteit boven de afzonderlijke organen niet 
worden afgelezen en een hoge index ten gevolge van een stuwingsmilt 
zonder hemolyse is niet te onderscheiden van een hoge index ver
oorzaakt door sekwestratie van erythrocyten. Deze index is daarom 
als enig kriterium ongeschikt. 

McCurdy en Rath (46) leggen de toename van de activiteit boven 
de milt in twee getallen vast. Het ene geeft de maximale verande
ring in de verhouding van de activiteit van de milt ten opzichte 
van het hart aan en het andere wordt verkregen door deze uitkomst 
te betrekken op het aantal dagen waarin deze toename plaats vindt. 
Deze methode lijkt evenmin aanbevelenswaardig omdat de beide 
grootheden niet onderling onafhankelijk zijn en omdat de opname 
boven de lever hierin niet tot uitdrukking wordt gebracht. 

Hughes Jones en Szur (3 1 )  geven het verschil tussen de ware 
milt/hart (of lever/hart) verhouding op het tijdstip T 1/2 51Cr en 
de imaginaire verhouding, die zou ontstaan wanneer elke opname 
van 51Cr uitbleef, weer als "excess counts" . Door de uitgangswaarde 
boven het hart steeds te stellen op 1000 tellingen en alle uitslagen 
te vermenigvuldigen met 1 000/N, waarbij N het werkelijk gevonden 
aantal tellingen is, worden onderling vergelijkbare uitslagen ver
kregen. Dit laatste is de voornaamste reden dat vele auteurs een 
voorkeur voor deze formulering aan de dag leggen. In dit proef
schrift is de oorspronkelijke formule van Jandl et al. (36) gebruikt, 
die geen grotere exactheid suggereert dan de methode toelaat. 

C. Variabelen bij het onderzoek, die veroorzaakt worden door de 
klinische toestand van de patient. 

De bepaling van de overlevingsduur met 51Cr en de orgaanme
tingen worden beïnvloed door een aantal factoren die samenhangen 
met de klinische toestand van de patient. Deze factoren kunnen niet 
altijd geëlimineerd worden of in kwantitatieve maat vastgelegd. Het 
is echter noodzakelijk er rekening mee te houden omdat zij àe be
trouwbaarheid van de waarnemingen kunnen aantasten en m som
mige gevallen een onderzoek met 51Cr zinloos maken. 
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De "steady state" 

Het verkrijgen van exacte gegevens over de erythrokinese door 
meting van één parameter, de afbraak) veronderstelt het bestaan 
van een steady state dus een evenwicht tussen aanmaak en afbraak. 
Dit is aanwezig als de red cell mass constant is. Bij verstoring van 
het evenwicht tengevolge van een zogenaamde gedecompenseerde 
hemolytische anemie moeten ook veranderingen in de cel-aanmaak 
in het oordeel worden betrokken. Een representatief resultaat wordt 
echter niet verkregen door een éénmalige bepaling van de erythro
cyten productie met 59Fe, die enkele uren tot dagen vereist, te stel
len tegenover een gemiddelde overlevingsduur, die in een tijdsver
loop van soms enkele weken wordt gemeten (69) . Herhaalde onder
zoekingen van de productie zijn in de praktijk evenwel onmogelijk 
evenals een dagelijkse bepaling van het totale erythrocyten volume. 
Daarom pleegt men de overlevingsduur wel te corrigeren aan de 
hand van de dagelijkse wisselingen in de veneuse hematocriet. Het 
blijkt nu, dat de veneuse hematocriet bij anemie en vooral bij spleno
megalie geen juiste indruk geeft van de red cell mass tengevolge 
van de discrepantie tussen de lichaamshematocriet en de veneuse 
hematocriet bij deze toestanden (22) . 

Bij gezonde personen is de verhouding tussen de lichaamshemato
criet en de veneuse hematocriet (UV kortheidshalve) constant (22) . 
De L/V is lager dan normaal bij anemie en hoger bij splenomegalie 
(22) . Wanneer beide afwijkingen aanwezig zijn en de miltvergroting 
gering is� daalt de L/V met het toenemen van de anemie en ge
draagt zich dus als bij een progressieve anemie zonder meer. Wan
neer echter een matige tot ernstige splenomegalie bestaat neemt de 
UV toe met de verergering van de anemie (43) .  Door het corri
geren van de overlevingsduur aan de hand van de wisselingen in de 
veneuse hematocriet of op basis van een éénmalige bepaling van de 
red cell mass brengt men de productieverancleringen niet in rekening. 
Deze correctie heeft derhalve geen Zln. 

Bijkomende ziekten 

Een groep factoren, die eveneens van belang zijn wordt gevormd 
door de bijkomende ziekten of symptomen al of niet samenhangend 
met de hemolytische anemie. 
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1. Bloedingen. Uit een verdwijningscurve kan niet worden af
geleid of de verdwijning van lîet 51Cr wordt veroorzaakt door af
braak van erythrocyten of door in- of uitwendig occult bloedver
lies. Bij een aantal patienten, met name lijders aan trombocytopenie, 
bestaat hierover geen volledige zekerheid. Volgens sommige auteurs 
( 16) komt bij ernstige trombocytopenie altijd inwendig occult bloed
verlies voor, soms zelfs aanzienlijk, hetgeen een overlevingsduurbe
paling onbetrouwbaar maakt (69) . Bij vrouwelijke patienten moet 
het onderzoek tijdens de menstruatie zo mogelijk vermeden worden. 

2.  Acidose. Geringe veranderingen in de pH veroorzaken, zoals 
reeds werd opgemerkt, een sterke daling van de hexokinaseactiviteit, 
waardoor de glycolyse wordt geremd en het gehalte aan gereduceerd 
glutathion in de erythrocyten daalt. Hoewel de pH in de erythro
cyten niet volledig parallel daalt met die van het plasma is het aan
nemelijk dat bij acidose een pH tussen 7,1 en 7,2 in de erythrocyten 
bereikt kan worden. Dit geeft een daling in de hexokinaseactiviteit 
van 40- tot 65 percent (6) . Het optreden van deze veranderingen is 
bewezen bij acidose tengevolge van nierfunctiestoornissen en gaat 
met hemolyse gepaard (6) . Zij doen zich vermoedelijk ook bij andere 
vormen van acidose voor. 

3. Vaatafwijkingen. Bij een aantal ziekten die gepaard gaan met 
vaatafwijkingen is hemolyse waargenomen, die wordt toegeschreven 
aan een direct contact tussen de erythrocyten en een necrotische of 
op andere wijze veranderde intima van de kleine bloedvaten (8) .  
Eigenaardige vormveranderingen van de erythrocyten en verhoogde 
bloedafbraak kunnen zich lange tijd voordat het grondlijden aan 
de dag komt manifesteren. Het is de vraag of deze "micro-angio
pathic hemolytic anemia", die is gezien bij trombotische trombocyto
penische purpura, maligne hypertensie, prae-eclampsie, chronische 
glomerulonephritis, polyarteriitis nodosa en bilaterale symmetrische 
schorsnecrose van de nieren, het gevolg is van de vaatafwijkingen of 
dat beide een gemeenschappelijke oorzaak hebben (8) .  Bij een toe
vallige (?) combinatie van hemolytische anemie en vaatziekten is het 
nodig na te gaan of een zuiver mechanische factor aan de hemolyse 
ten grondslag ligt. De hemolyse ten gevolge van endotheeldefecten in 
het hart, ontstaan na intracardiale chirurgie, berust op een soortgelijk 
mechanisme (65) .  

4. Nierziekten. Uit het voorgaande blijkt dat nieraandoeningen, 
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afgezien van de invloed van nierinsufficientie op de erythropoiese, 
zowel door veranderingen in de kleine vaten als door verschuivin
gen in de pH, aanleiding kunnen geven tot hemolyse. Bovendien kan 
een normale dosis van verschillende medicamenten bij nierinsufficien
tie leiden tot een verhoogde concentratie in het plasma en het op
treden van hemolyse met methemoglobinemie en Heinz bodies, ook bij 
parienten zonder congenitale afwijkingen van de erythrocyten (24,  
25) .  

5 .  Leverziekten. Er werd reeds vermeld� dat de problemen in
haerent aan de overlevingsduurbepaling met 51Cr tot zeer tegen
strijdige meningen hebben geleid over de Morbus Gilbert. Terwijl 
sommigen verklaren, dat er vormen van congenitale niet sferocy
taire hemolytische anemie bestaan, waarbij dt gebruikelijke tekenen 
van hemolyse, uitgezonderd de hyperbilirubinemie, ontbreken ( 14) ,  
concluderen anderen tot het bestaan van een Morbus Gilbert, wan
neer de overlevingsduur duidelijk verkort is (60) . Soortgelijke moei
lijkheden kunnen zich voordoen bij de differentiele diagnose tussen 
hyperbilirubinemie na hepatitis en hemolytische anemie (60) .  

Verschillende factoren zoals een deficiente voeding, ijzergebrek, 
bloedverlies en wisselingen in de lichaamshematocriet kunnen mee 
verantwoordelijk zijn voor anemie bij leverziekten en de oordeels
vorming over het aandeel van een hemolytische component bemoei
lijken. De discussie hierover valt buiten het kader van dit hoofd
stuk. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat ernstige ascites de 
orgaanmeting kan beïnvloeden. 

Er zijn diverse min of meer belangrijke feiten, die in voorkomende 
gevallen in de overwegingen moeten worden betrokken. Na de voor
afgaande beschouwingen kan volstaàn worden met te vermelden 
dat een groot hart en een gestoorde circulatie, zeker wanneer er al
gemeen oedeem of ascites bestaat, de orgaanmetingen beïnvloeden. 
Er zijn geen gegevens ter beschikking over eventuele storende ge
volgen van de onbedoelde merking van trombocyten of leucocyten 
bij parienten met trombocythemie of leukemie. Tenslotte moet nog 
de aandacht worden gevestigd op de complicaties veroorzaakt door 
bloedtransfusies en het gebruik van geneesmiddelen. 

Bloedtransfusies beïnvloeden de productie van erythrocyten en 
herhaalde transfusies veranderen de leeftijdsverdeling van de c1r-
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culerende rode cellen (69) . De ernst van de hierdoor veroorzaakte 
stoornis hangt af van de frekwentie van de transfusies en de levens
duur van de donorcellen. Transfusies kunnen verder de oorzaak zijn 
van de vorming van antilichamen. 

De geneesmiddelen waarva.p. de activiteit met betrekking tot de 
bepaling van de overlevings�l-uur of orgaanmetingen duidelijk is, 
betreffen medicamenten met een oxyderende werking, cytostatica, 
die de erythropoiese en de productie van antilichamen beïnvloeden 
en corticosteroïden. Deze laatste hebben een remmende werking op 
de productie van antilichamen maar bovendien veranderen zij de 
sekwestratie van abnormale erythrocyten, ook wanneer de afwijking 
van niet immunologische aard is. 

II. METHODE GEBRUIKT BIJ HET EIGEN ONDERZOEK 

Het merken van de erythrocyten geschiedde als volgt : 
1 00 ml bloed van de patient wordt opgevangen in een fles, die 

25 ml bevat van een citroenzuur-dextrose mengsel (ACD) van de 
volgende samenstelling: tri-natriumcitraat dihydraat met pH 5 , 1  
(1 ,29 percent), citroenzuur monohydraat (0,46 percent) en  dextrose 
(2,5 percent) . Het afnemen van het bloed geschiedt met materiaal 
van de bloedtransfusiedienst. Het mengsel wordt daarna gedurende 
45 minuten bij een temperatuur van 37° C. geïncubeerd met 1 00 pC 
Na251Cr04 met een specifieke activiteit van tenminste 1 0  mC/mg. 
Gedurende deze periode worden met geregelde tussenpozen zwen
kende bewegingen met de fles Uitgevoerd om een goede menging van 
de inhoud tot stand te brengen. Aan het eind van de incubatiepe
riode wordt 1 00 mg ascorbinezuur toegevoegd. Hierna wordt , het 
aldus gemerkte bloed, ongewassen, onmiddellijk geïnfundeerd bij de 
patient. Er wordt drie ml achter gehouden voor het bepalen van 
het merkingspercentage. Dit bedroeg als regel 85-95 percent. 

Bij een aantal pa tienten werd 1 0-30 ml bloed gebruikt voor de 
incubatie met eveneens 1 00 pC Na251Cr04• De erythrocyten wer
den bij deze groep drie keer met isotonische zoutoplossing gewassen 
alvorens aan de patient te worden toegediend. Bij alle handelingen 
wordt de asepsis in acht genomen. 

Voor de bepaling van de apparent half survival time (T 112 51Cr) 
werd het eerste bloedmonster, de 1 00 percent waarde, afgenomen 
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na 24 uur. Vervolgens werd gedurende de eerste dagen iedere dag 
en daarna tenminste twee maal per week bloed atgenomen met een 
gehepariniseerde spuit en in een gehepariniseerde buis gebracht. De 
meting werd verricht aan drie ml met behulp van saponine gehemo
lyseerd bloed. 

De radioactiviteit van de monsters werd gemeten in een well 
type scintillatiedetector met afmetingen van 3/4 bij P/2 inch met een 
Harshaw kristal van 2 bij 1 3/4 inch. Het nuleffect was ongeveer 
250 tellingen per minuut. De radioactiviteit van de monsters werd 
uitgedrukt als percentage van de radioactiviteit van het monster 
afgenomen na 24 uur. Het radioactief verval werd in rekening ge
bracht door dit laatste telkens als standaard te meten. Er werd niet 
gecorrigeerd voor het verlies van 51Cr of voor de veneuse hema
tocriet. 

Oppervlakte metingen werden verricht met een Philips scintil
latiedetector (type PW 4 1 1 1 ) met een wijde eenkanalige kollimator 
(type PW 4 1 1 3) .  Het met thallium geactiveerd natriumjodide 
kristal heeft een diameter van 2,5 cm en een loodbescherming van 
2 cm. Zowel de scintillatiedetector voor orgaanmetingen als de well 
type zijn gemonteerd op een telapparatuur bestaande uit een hoog 
spanningsvoeding PW 4022 met een teleenheid PW 4032, een tijd
eenheid PW 4052 en een ratemeter PW 4042. Het aantal tellingen 
bedroeg aan het begin van de metingen als regel ongeveer 1 0 maal 
het nuleffect en aan het eind van het onderzoek was dit als regel 
minstens twee maal de waarde van het nuleffect. 

De eerste orgaanmetingen werden uitgevoerd 45 minuten na de 
toediening van de gemerkte erythrocyten. Hart, milt en lever en 
soms de longen werden in deze volgorde gemeten. Dit werd dage
lijks herhaald tot de radioactiviteit van de erythrocyten in het pe
rifere bloed 50 percent van de standaard bedroeg. De metingen 
vinden plaats bij de patient in rugligging. De omtrek van de or
ganen wordt vastgesteld door percussie en palpatie en gemarkeerd 
op de huid. Binnen deze omtrek wordt bij de eerste meting de plaats 
van de maximale radioactiviteit bepaald en op deze plaats worden 
de dagelijkse metingen uitgevoerd. Wanneer de milt enlof de lever 
duidelijk vergroot zijn, worden boven elk orgaan dagelijks nog een 
of meer plaatsen gemeten, die eveneens bij de eerste meting zijn ge
kozen en gemerkt. De kollimator wordt geplaatst loodrecht op, en 
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aansluitend tegen het lichaamsoppervlak. Wanneer de milt niet ver
groot is, vindt men als regel de hoogste activiteit wanneer de kolli
mator in horizontale stand tegen de thoraxwand is geplaatst ter 
hoogte van de elfde intercostaalruimte. Wanneer de lever normaal 
van grootte is wordt de hoogste activiteit gemeten bij plaatsing ver
ticaal op de ribbeboog in de me.diolaviculairlijn. Bij enkele patienten 
werd ter vergelijking de radioactiviteit boven de milt gemeten met 
de patient in de rechter zijligging en de kollimator in verticale stand. 

Ter formulering van de resultaten gebruikten wij de verhouding 
van het aantal tellingen per minuut gevonden boven de milt ten 
opzichte van het aantal boven het hart (milt/hart verhouding) en 
het aantal tellingen per minuut boven de lever ten opzichte van het 
hart (lever/hart verhouding), zoals aangegeven door J andl et al. 
(36) .  Het verschil tussen de milt/hart verhouding op de dag dat de 
T 1/2 51Cr bereikt is en deze verhouding gevonden op de eerste dag 
vermenigvuldigd met 1 00, is de sekwestratie index van de milt (milt
index) . Voor de lever wordt op dezelfde wijze de sekwestratie index 
van de lever (leverindex) vastgesteld. Bij deze berekeningen worden 
geen correcties aangebracht noch voor de radioactiviteit in de na
burige organen, noch voor de eliminatie van 51Cr uit de milt. Wel 
wordt het dagelijks boven de organen gemeten aantal tellingen ver
minderd met het nuleffect. 
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Hoofdstuk 111 

BESPREKING VAN DE RESULTATEN 

I. Normale personen 

Een indruk van de normale waarden werd ver kregen door een 
onderzoek bij 1 1  personen, mannen en vrouwen in de leeftijd van 
29 tot 66 jaar, die gezond waren of juist hersteld van een lichte 
ziekte (Tabel I) . Allen hadden een normale hematologische status. 

TABEL I: NORMALE PERSONEN. 

No. Geslacht Leeftijd T1f2 51Cr Sekwestratie index 
dagen Milt Lever 

M 45 28 58  17  
2 M 29 29 3 6  29 
3 M 66 3 1  1 5  1 4  
4 F 3 7  J(J  -2 -6 
5 M 54 30 20 20 
6 F 59 28 14 1 4  
7 M 42 28 51 1 1  
8 M 40 3 2  75 15 
9 M 43 3 1  38  2 1  

1 0  M 39 29 42 1 2  
1 1  M 39 3 1  70 1 5  

De T1/2 51Cr varieerde van 28  tot 32  dagen, hetgeen binnen de 
grens ligt van de in de literatuur vermelde uiterste waarden. Deze 
lopen - afhankelijk van de techniek gebruikt voor het merken 
(hoofdstuk II) - uiteen van 23-30 dagen (153) tot 30-42 dagen (161 ) .  
Wanneer men deze grenzen in aanmerking neemt kan een T1/2 51Cr 
korter dan 23 dagen zeker als abnormaal worden beschouwd. De 
sekwestratie index van de  milt (SM) varieert bij deze groep van 
-2 tot 75 en de sekwestratie index van de lever (SL) van -6 tot 29. 
De spreiding van de SM is hij normalen dus groter dan de spreiding 
van de SL. Eén (no. 1 1) van de twee personen bij wie de hoogste 
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waarden van de SM werden gevonden is een gezonde broer van 
enkele parienten met hereditaire sferocytose, die zelf geen enkel ken
merk van deze ziekte vertoonde. 

Bij normale personen neemt de radioactiviteit boven de milt en 
de lever relatief toe ten opzichte van de radioactiviteit boven het 
hart, welke nagenoeg evenredig aan de activiteit in de erythrocyten 
daalt. Deze relatieve toename wordt, naar men veronderstelt, ver
oorzaakt door de opname in het reticuloendotheliale systeem van 
normale erythrocyten, die het einde van hun physiologische levens
duur bereikt hebben (98) .  De stijging van de milt/hart en de lever/ 
hart verhouding gaat in vele gevallen, nadat de activiteit in de ery
throcyten tot 50 percent van de uitgangswaarde is verminderd, over 
in een dalin,g. Vermoedelijk is de eliminatie van 51Cr uit deze orga
nen ná dat tijdstip groter dan de opname in de vorm van gemerkte 
erythrocyten. Wanneer de daling reeds eerder begint zijn de SM en 
de SL, die bepaald worden als de activiteit in de rode cellen tot 50 
percent van de uitgangswaarde is  verminderd, lager dan overeen
komt met de werkelijke sekwestratie. De tendens van de milt/hart 
en de lever/hart verhouding tijdens het gehele onderzoek, die on
danks de spreiding in de uitslagen van de afzonderlijke waarnemin
gen als regel duidelijk herkenbaar is, moet daarom in het oordeel 
worden betrokken. \YI el maakt deze spreiding het noodzakelijk om 
de orgaanmetingen frequent, bij ernstige hemolyse dagelijks, te ver
richten. 

Bij parienten met polycythemia vera en congestieve splenomegalie 
(Tabel II no. 9 t!m 12 en no. 1 t/m 8) liggen de voor de sekwestra
tie index gevonden waarden in dezelfde orde van grootte als bij 
gezonde personen. Splenomegalie of een toename van het totale 
erythrocyten volume of een combinatie van deze beide factoren 
veroorzaakt dus als zodanig geen verhoogde sekwestratie in de milt. 

De gegevens in de literatuur over normale waarden zijn schaars. 
Er zijn in totaal 41 gezonde( ?) personen op verschillende wijze on
derzocht door 9 auteurs (1 tot 9 onderzoekingen per auteur) die 
hun resultaten op 4 verschillende manieren hebben geformuleerd 
( 16, 57, 64, 84, 88 , 98 ,  120, 1 52, 1 61 ) .  De normale waarden worden 
vaak naar aanleiding van waarnemingen bij parienten vastgesteld. 
Nauwkeurige onderlinge vergelijking is op deze wijze onmogelijk, 
maar in grote lijnen komen de resultaten met elkaar overeen. Ver-
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der in dit proefschrift zal echter bij de vermelding van gegevens uit 
de literatuur worden uitgegaan van de eigen criteria van de auteurs. 

De suggestie van Jandl et al. (98)  om als arbitraire waarden aan 
te nemen, dat een SM van 30-60 normaal is, een SM van 60-100 
wijst op lichte tot matige sekwestratie in de milt en boven de 1 00 
op matige tot sterke sekwestratie wordt, naast de eigen normale 
waarden, als richtlijn aangenomen. 

II. Congestieve splenomegalie 

Congestieve splenomegalie kan aanleiding geven tot een vorm van 
hypersplenie (53, 1 1 6) . Hierbij wordt hypersplenie naar de omschrij
ving van Dameshek (42) opgevat als het samengaan van anemie, 
leukopenie, trombocytopenie of een gecombineerde cytopenie met 
een celrijk beenmerg en splenomegalie, welke afwijking door sple
nektomie wordt opgeheven. Naar aanleiding van dit begrip is een 
uitvoerige discussie ontstaan over de vraag of de milt deze cyto
penieën veroorzaakt door versterkte afbraak van cellen (47, 59) of 
door remming van het beenmerg ( 42). Ten gunste van de eerste ver
onderstelling zijn belangrijke argumenten aangevoerd (32, 66, 1 23,  
1 24) .  

Teneinde inlichtingen over dit probleem te krijgen werden acht 
patienten met congestieve splenomegalie onderzocht (Tabel II) . Deze 
was bij één patient (no. 5) ontstaan door een trombose van de vena 
porta en bij de anderen als gevolg van levercirrhose. Alle patienten 
hadden een lichte tot matige anemie, patient no. 8 had bovendien 
een trombocytopenie en bij de patienten no. 2, 3, 5, 6 en 7 was zo
wel een leukopenie als een trombocytopenie naast de anemie aan
wezig. De T1/2 51Cr was bij allen - behalve bij patient no. 2 (T1/2 
51Cr 1 8  dagen), die afzonderlijk zal worden besproken - 22 dagen of 
langer en de waarden van de SM en de SL waren allen normaal. Bij 
alle patienten was echter de milt/hart verhouding bij de eerste me
ting, die dan in de regel varieert tussen 60 en 80, aanzienlijk ver
hoogd, zelfs tot 1 70. Bij patient no. 5 werd splenektomie verricht, 
waarna de anemie verbeterde en de leukopenie en trombocytopenie 
verdwenen waren. De anemie berustte bij deze patient niet op he
molyse (Fig. 1 ) .  

Deze waarnemingen bij hypersplenie tengevolge van congestieve 
splenomegalie tonen aan dat anemie bij hypersplenie niet noodza-
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TABEL II. 

t) . s  ....... 
� u "''j A A u :;::::;" on t s  
� ct:: � - .;J OCJ V .!:J ] 'd) V V 
0 � � � 

Congestieve Splenomegalie 
1 M 24 8,5 3 ,4 2,2 
2 F 40 7,0 2,1 2,3 
3 F 58 1 1 ,0 4,0 1 ,6 
4 F 59 1 2,2 3 . 8  1 ,8 
5 M 14  8,3 3 , 1  2,0 

12,2 4,5 1 ,2  

6 F 47 10,0 3 ,6  0,4 
7 M 63 9,7 2,8 2,2 
8 F 60 8,4 2,8 1 ,4 

Polycythemia Vera 
9 F 66 17,7 5,8 2,0 

10  F 5 1  1 8,4 6,4 2, 1 
1 1  F 59 19,5 7,8 0,8 
1 2  F 72 1 6,0 5,3 0,8 
Pernicieuze Anemie 
1 3  M 63 6,6 5,8 3 ,4 
14 M 64 1 1 ,4 2,6 3 ,7 
1 5  F 62 7,6 1 , 8  3 ,4 
Anemia refractoria 

sideroblastica 
1 6  M 54 7,8 5,0 1 ,2  

Idiopathische pulmonale 
Hemosiderosis 

17 M 20 7,8 2,6 4,0 

8,3 4,2 2,1 

keiijkerwijs ontstaat door een versterkte afbraak van erythrocyten. 
Dit hoeft echter geen steun te betekenen voor de opvatting dat de 
milt een remmende invloed op het beenmerg heeft. 

Het is bekend dat de normale menselijke milt 20 tot 30 mi ery
throcyten bevat, dat is één tot twee percent van de totaal circule
rende hoeveelheid (1 50) .  Bij patienten met splenomegalie kan zich 
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echter in korte tijd 7 tot 46 percent van de totale hoeveelheid cir
culerende erythrocyten in de milt ophopen ( 1 3 1 ) .  De circulatie in 
de milt blijkt zich onder deze omstandigheden ook te wijzigen. 

Na toediening van gemerkte normale erythrocyten aan mensen 
met een normale milt bedraagt de tijd, die nodig is om een even
wicht van de concentratie van de isotoop in de milt - tevens de 
maximum concentratie - te bereiken uiterlijk 1 ,5 minuut (77, 1 82) . 
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Fig. 1. Congeslieve splenomegalie; patient no. 5 uit tabel II. Geen hemolyse 
van betekenis. Hoge aanvangsactiviteit boven de milt. 

Bij splenomegalie verloopt de opnamecurve na toediening van nor
male erythrocyten als regel biphasisch. Deze begint met een snelle 
component, die eveneens 1 ,5-2 minuten duurt, waarna een lang
zame stijging tot het maximum plaats vindt, welke 9,5 tot 46 minu
ten, en bij uitzondering langer, kan duren (78, 1 50, 1 80) . V"/anneer 
bij mensen met een normale milt of met splenomegalie abnormale 
erythrocyten worden geïnjiceerd is de opnamecurve altijd bipha
sisch met dezelfde tijdverdeling van de componenten van de men
gingstijd (77, 78, 1 50J 1 82) . Deze feiten kunnen aan de hand van 
een vergelijkend onderzoek van de miltfunctie bij de mens en enkele 
diersoorten worden verklaard (1 50, 1 5 1 ) .  

In de  normale menselijke milt circuleren, zoals bekend is, de ery
throcyten zonder vertraging tussen de arteriele aanvoer en de ve
neuse afvoer van dit orgaan. De milt van de mens heeft, in tegen
stelling tot de milt van sommige dieren, zoals de kat en de geit, 
onder normale omstandigheden dus geen functie als reservoir (1 50, 
1 82). 

Bij aanbod van abnormale cellen, bijvoorbeeld bij hereditaire 
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sferocytose, kan de menselijke milt zich echter op dezelfde wijze 
gedragen als de milt met reservoir functie van het dier. Het circulatie 
systeem in de milt onder deze omstandigheden ' kan worden voor
gesteld door een model met twee afdelingen: in een groot perifeer 
compartiment treedt stase op van erythrocyten, die in langzame 
uitwisseling staan met de erythrocyten, die zich bevinden in de nor
male circulatie tussen arterie en vene in het centrale compartiment 
(1 1 ,  1 3 1 ,  1 50). De cellen in het perifere compartiment kunnen, 
evenals bij de dierlijke milt met een reservoir, door toediening van 
adrenaline in de algemene circulatie worden uitgestort (7, 1 50, 1 82) . 
Een dergelijke stase in het orgaan (verder kortheidshalve aangeduid 
als het reservoir) kan ook ontstaan bij circulatie van normale cel
len door een abnormale milt, zoals bij thesaurismosen of maligne 
systeemziekten voorkomt (1 1 ,  1 2, 1 50) . 

Het reservoir wordt gevormd in het extra-sinusaidale weefsel en 
heeft als zodanig geen destructie van erythrocyten tot gevolg (1 50, 
1 5 1 ) .  Wel verkeren de cellen tijdens hun verblijf aldaar in ongunstige 
metabole omstandigheden (52) , die een vermindering van de osmo
tische resistentie tot gevolg hebben en de erythrocyt een meer sfe
rocytair karakter verlenen (52, 71 ) .  Bij ziektetoestanden, die met 
verhoogde afbraak van erythrocyten in de milt gepaard gaan is ech
ter altijd een reservoir aanwezig in dit orgaan (1 50, 1 5 1 ) .  

Behalve dat in de  milt een extra-sinusaidaal reservoir kan ont-
- staan kan ook stuwing van bloed in de miltsinus optreden, zoals 

bij splenomegalie door portatrombose het geval is. Deze intra-sinus
aidale stuwing hoeft op zich geen aanleiding tot extra-sinusaidale 
reservoir vorming te zijn, maar gaat er soms wel mee gepaard (1 50). 

Op grond van deze onderzoekingen bepalen sommigen (1 30, 1 3 1 )  
bij het begin van de  orgaanmeting de  mengingstijd. Er  bestaat ech
ter geen relatie tussen de mengingstijd enerzijds en de grootte van 
het reservoir of de eigenschappen van de circulerende erythrocyten 
anderzijds ( 1 8 1 ) .  Weliswaar is er een zeker verband tussen de grootte 
van de milt en de omvang van het reservoir, maar wanneer de ery
throcyten abnormaal zijn is het aandeel van het reservoir in de to
tale hoeveelheid radioactiviteit van de milt verhoudingsgewijs gro
ter dan op grond van de grootte van de milt verwacht zou worden 
(1 8 1 ) .  De mengingstijd is evenmin bruikbaar als maat voor de se-
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kwestratie van erythrocyten (1 20) . Men kan daarom volstaan met het 
tijdstip van de eerste orgaanmeting te stellen op het moment dat de 
menging compleet is. Het aandeel van stuwing en reservoir vorming 
in de initiele activiteit kan van elkaar onderscheiden worden door 
toediening van adrenaline. Daarbij ontledigt het extra-sinusaidale 
reservoir zich in de perifere circulatie, maar de gestuwde miltsinus 
niet (1 50) .  

De vorming van een reservoir onttrekt niet alleen een deel van 
het totale erythrocyten volume aan de circulatie, maar gaat boven
dien in de regel gepaard met een aanzienlijke toename van het totale 
plasma volume ( 12, 28 ,  1 50, 1 8 8) .  De oorzaak hiervan is nog niet 
opgehelderd. Het is duidelijk dat reservoir vorming enl of stuwing 
en de daarmee gepaard gaande toename van het plasma volume een 
lage veneuse bematocriet kunnen veroorzaken zonder dat een stoor
nis in de productie of een versterkte afbraak van erythrocyten aan
wezig is (1 2, 1 88) .  

De hier beschreven relatie tussen de milt en anemie, waarvan het 
bestaan door PRANKERD en medewerkers (1 50, 1 5 1 ) in een reeks ex
perimenten werd bewezen, heeft praktische betekenis voor de indi
catie tot splenektomie. Door deze operatie kunnen erythrocyten 
voor de algemene circulatie ter beschikking komen en daalt het 
plasma volume. De betekenis daarvan kan worden toegelicht aan de 
hand van het operatieresultaat bij een patiente met M. Gaucher (1 2), 
die een hemoglobine gehalte had van 9 g/1 00 ml. Na splenektomie 
daalde het plasma volume met bijna 50 percent, waardoor de li
chaamshematocriet steeg van 27,2 tot 35 ,8  percent ondanks een ver
mindering van het erythrocyten volume met 25 percent. Zij was 
na de operatie in staat een hemoglobine gehalte van 1 5  g/ 1 00 ml 
te handhaven. Helaas werd slechts bij één van onze parienten (no.  3) 
de lichaamshematocriet bepaald : deze bedroeg 53 percent op het 
moment dat de veneuse bematocriet 36 percent was. 

Een ander mechanisme dat mede oorzaak is van anemie bij ver
schillende vormen van splenomegalie, met name ook bij congestieve 
splenomegalie, is sekwestratie van reticulocyten (94) . Onrijpe men
selijke erythrocyten agglutineren gemakkelijk omdat het celopper
vlak bedekt is met proteïnen, vermoedelijk transferrine, of een ei-
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wit met een soortgelijk immunologisch gedrag (94) . De verhoogde 
agglutineerbaarheid samen met de grotere omvang van onrijpe ery
throcyten is oorzaak dat deze cellen eerder dan rijpe erythrocyten 
door de milt worden gefiltreerd (94, 1 01 ) .  �ij een normale milt 
geeft dit aanleiding tot tijdelijke retentie en rijping van reticulo
cyten in dat orgaan (94) maar bij splenomegalie kan sekwestratie 
het gevolg zijn. 

Dit kan in vivo worden aangetoond door gelijktijdig een onder
zoek van de productie van erythrocyten met 59Fe en van de afbraak 
met 51Cr te verrichten en de uittredende straling van elk dezer 
isotopen boven de organen te meten. De sekwestratie van reticulo
cyten en van cellen, die het beenmerg in onvolwaardige toestand 
verlaten, blijkt kwantitatief van werkelijke betekenis voor het ont
staan van anemie. 

Het begrip "hyperfunctie" van de milt kan gereserveerd worden 
voor de verhoogde activiteit van het orgaan tengevolge van de hy
perplasie van het miltweefsel, die - althans onder experimentele 
omstandigheden - secundair geïnduceerd blijkt te worden door chro
nische hemolyse (93, 97, 1 03) .  Deze hyperplasie heeft een remming 
van de functie van het reticuloendotheliale systeem in de lever tot 
gevolg, terwijl splenektomie de activiteit van het reticuloendothe
liale systeem in de lever en het beenmerg stimuleert (93, 1 03) .  Deze 
door het aanbod van materiaal bepaalde "activiteitshyperplasie" van 
het reticuloendotheliale systeem versterkt, in het dierexperiment, 
maar mogelijk ook bij patienten met hemolytische anemie, de se
kwestrerende werkzaamheid van de milt, vermoedelijk tot een be
paalde grens (93) .  

Op grond van deze feiten moet worden geconcludeerd, dat de 
hypothesen geformuleerd naar aanleiding van het begrip hyper
splenie, te schematisch gesteld zijn. De relatie tussen de milt en ane
mie wordt bepaald door het afzonderlijk of in combinatie optre
den van de factoren : sekwestratie van erythrocyten en/of reticulo
cyten, reservoir vorming gecombineerd met toename van het totale 
plasma volume, stuwing, en secundaire hyperplasie. Het is vrijwel 
zeker dat ook bij trombocytopenieën een soortgelijk reactiepatroon 
van de milt de situatie bepaald (9, 1 0) .  Remming van het beenmerg 
door de milt is nooit aangetoond (32, 1 50) .  
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De resultaten verkregen bij patiente no. 2 dienen apart vermeld 
te worden. Bij deze patiente was de overlevingsduur van de ery
throcyten wel duidelijk verkort (T1/2 51Cr 1 8  dagen) . Tijdens het 
onderzoek kreeg zij twee keer een koortstop en elk van deze top
pen werd gevolgd door een duidelijke, tijdelijke, toename van de 
radioactiviteit boven organen, de eerste keer boven de lever, de 
tweede keer boven de milt. Ook de verdwijningscurve van het 51Cr 
uit de circulatie toonde opmerkelijke veranderingen. 

Nadere beschouwing leert dat de eerste temperatuurtop valt op 
de 14e dag van het onderzoek. De activiteit boven de lever is op 
de 15e  dag gestegen en stijgt nog verder op de 17e dag (op de 1 6e 
dag wera geen meting verricht) maar is op de 1 8e dag van dezelfde 
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Fig. 2. Congestieve splenomegalie met koorts aanvallen als gevolg van cholan
gitis; patiente no. 2 uit tabel n. 

orde van grootte als voor deze reactie. Tussen de 15e  en 1 7e dag 
daalt de activiteit in het perifere bloed aanzienlijk. Op de 1 9e dag 
treedt opnieuw koorts op. Van de 1 9e- naar de 20e dag stijgt de 
activiteit in het perifere bloed, maar daalt scherp op de 21 e dag, 
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wanneer een verhoogde activiteit boven de milt wordt gevonden, 
die op de 23e dag niet meer aantoonbaar is (op de 22e dag werd 
niet gemeten) . Daarna vinden geen opvallende wijzigingen in de 
activiteiten meer plaats. 

Het lijkt dat na de eerste koortsaanval tijdelijk de opname van 
erythrocyten in de lever vermeerderd was, welke cellen naar de 
circulatie zijn teruggekeerd. Na de tweede koortstop werd een hoe
veelheid erythrocyten in de milt opgenomen maar niet naar de cir
culatie geretourneerd. De activiteit in de milt bleef echter niet hoog, 
zodat het extra 51Cr geëlimineerd moet zijn en mogelijk met de 
urine uitgescheiden; het werd althans niet in de lever gestapeld. 

Deze patiente had vermoedelijk cholangitis. Men kan veronder
stellen dat de "leverpiek" veroorzaakt is door tijdelijke stase van 
erythrocyten in ontstoken weefsel. Er zijn aanwijzigingen dat de 
overlevingsduur van erythrocyten tengevolge daarvan verkort 
wordt (8a) .  Hoe de sekwestratie in tweede instantie in de milt tot 
stand komt is niet duidelijk. Misschien was de tweede verhoging 
van de temperatuur aanleiding tot een verdere sekwestratie in de 
milt (29, 77) . Uit het verloop van de curven valt af te leiden dat 
bij deze patiente zonder deze incidenten de overlevingsduur ook 
nagenoeg normaal zou zijn geweest (Fig. 2) . 

111. Hereditaire sferocytose 

Het is een bekende klinische ervaring dat splenektomie een einde 
maakt aan de versterkte afbraak van erythrocyten bij parienten met 
hereditaire sferocytose. Later werd vastgesteld, dat de overlevings
cluur van de erythrocyten van deze patienten in de circulatie van 
een gezonde ontvanger met een milt verkort is (41) ,  ook wanneer 
de patient splenektomie heeft ondergaan ( 4 1  ). De overlevingsduur 
van deze erythrocyten is echter normaal in de circulatie van een 
gezonde ontvanger zonder milt (52, 1 63) of van een patient 1net 
hereditaire sferocytose na splenektomie ( 164) . Normale erythrocy
ten hebben in de circulatie van een ontvanger met hereditaire sfe
rocytose, ook in aanwezigheid van de milt, een normale overlevings
cluur (41 ) .  Hieruit kan geconcludeerd worden dat een defect van 
de erythrocyt en niet een abnormale functie van de milt de oor
zaak is van de ziekte. Dit defect en niet de sferocytaire vorm van 
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de rode cel, die er mee gepaard gaat, heeft een versterkte afbraak 
in de milt tot gevolg (33,  1 49) . 

De aard van het defect van deze erythrocyten is nog niet precies 
vastgesteld. J acob et al. (92) hebben echter aannemelijk gemaakt, 
dat de primaire afwijking bestaat uit een verhoogde permeabiliteit 
van de celmembraan voor natrium ionen. De verhoogde opname 
van natrium activeert het adenosine-trifosfatase in de membraan, 
waardoor energie, aanwezig in de vorm van adenosinetrifosfaat, vrij 
komt, hetgeen nodig is voor de versterkte uitdrijving van natrium 
uit de cel. Hierdoor wordt de anaerobe glycolyse, die adenosine
trifosfaat levert, gestimuleerd tot verhoogde activiteit. Onder op
timale voorwaarden zoals in de algemene circulatie bestaan is dit 
compensatoire mechanisme voldoende om de cel in staat te stellen 
zich te handhaven. 

Onder ongunstige omstandigheden, zoals een vermindering van 
de glucose concentratie of een belemmering in de diffusie van cel
metabolieten in de milt (52), stagneert de aanvoer van voldoende 
glucose voor de aanvulling van de beperkte energie reserve en ont
staat een accumulatie van melkzuur met een daling van de pH 
waardoor de glycolyse verder geremd wordt (92) . Aangezien een 
vermeerdering van de anaerobe glycolyse noodzakelijk is voor de 
handhaving van het osmotische evenwicht in deze erythrocyten 
ontstaat dan osmotische zwelling van de cel met een sferocytaire 
vorm. Herhaalde passages door de milt conditioneren de erythrocyt 
op deze wijze voor de uiteindelijke osmotische lyse (52, 71 ) .  Een 
vertraging in de passage door de milt en stapeling van de erythro
cyten in dat orgaan (52) werd bij patienten met hereditaire sfero
cytose reeds vroeger aangetoond. Op grond van deze gegevens kan 
men bij deze ziekte een versterkte sekwestratie van met 51Cr ge
merkte autologe rode cellen in de milt verwachten. 

Orgaanmetingen werden verricht bij 27 parienten met hereditaire 
sferocytose, die met uitzondering van patient no. 7 allen de typische 
kenmerken van deze aandoening bezaten (Tabel III, no. 1 t/m 27) .  
De familieleden van patient no .  7 ,  die onderzocht konden worden, 
namelijk zijn ouders, één broer, één zuster en twee zusters van zijn 
vader, hadden geen enkel teken van de ziekte, zodat bij deze patient 
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het erfelijk karakter niet Îs vastgesteld. Geen van de onderzochte 
patienten kreeg geneesmiddelen of bloedtransfusies. 

De T1/2 51Cr was bij alle patienten verkort en liep uiteen van 7 
tot 1 8  dagen. De SM varieerde van 45 tot 350  en was bij twee pa
tienten (no.  8 en no. 25) lager dan 60. De SL was behalve bij de 
patienten no. 3 (Fig. 3) en no. 20 steeds 3 0  of lager. 
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Fig. 3 .  Hereditaire sferocytose; 
patient no. 3 uit tabel III. 
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Fig. 4. Hereditaire sferocytose; 
patient no. 1 uit de tabel III. 

Bij alle patienten werden metingen op meer dan één plaats boven 
de milt en de lever verricht, waarbij twee maal onderlinge verschil
len van betekenis voorkwamen. Bij patient no. 1 bleek de SM ge
meten in rugligging met verticale stand van de telbuis op twee ver
schillende plaatsen respectievelijk 95 en 1 0  te bedragen (Fig. 4) .  Bij 
patient no. 8 werd in rugligging met verticaal geplaatste telbuis een 
SM 50 gevonden en in rechter zijligging met verticale stand van de 
buis een SM 70, dus hoger. 

Na het onderzoek werd bij 26 patienten, waaronder no. 7, sple
nektomie verricht, die bij allen een einde maakte aan de versterkte 
afbraak van de rode cellen. Dit bleek uit het bloedbeeld, de daling 
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TABEL III: PATIENTEN MET CONGENITALE HEMOLYTISCHE ANEMIEEN. 

-ti s 
...... 

..... u 1-< 
,.c: '0 0.. A 

� No. Diagnose u =� s 
� � 0/J ------ -� 00 (!) ,.0 � a  "'d) -(!) (!) 
d ...:l ::ei � s  � � 

1 .  Hereditaire Sferocytose M 24 14,0 4,2 6,3 17 
2. M 23 15,0 4,3 3 ,2 1 5  
3 .  M 25 12,0 3,6 9,2 9 
4. M 25 1 1 ,4 3 ,0 7,5 1 2  
5 .  M 3 2  1 2,7 3,3 7,2 17 
6.  M 20 12,4 3 ,6 6,0 1 2  
7. M 22 10 ,1  3 , 1  1 3 ,6 7 
8 .  F 1 8  1 1 ,8 3 ,6 1 1 ,0 1 0,5 
9. M 1 5  10,0 3 , 1  14,6 7,5 

10 .  F 55 9,8 2,8 10,0 1 1  
1 1 . M 17  1 3 ,3 3,5 10,0 10  
1 2. M 1 6  13 ,2  3 ,9 6,6 1 2  
13 .  F 14 10,7 3 , 1  1 3 ,0 7 
1 4. M 1 5  1 1 ,5 3,2 1 2,0 7 
1 5. M 49 10,6 3,5 7,0 14 
1 6. F 59 9,1  2,2 34,0 1 0  
17. F 34 1 1 ,2 3 , 1  1 6,0 1 3  
1 8 . F 14 1 1 ,4 3 ,0 6,0 1 5  
19.  F 40 12,9 4,0 5,0 1 5  
20. F 57 1 3 ,4 4,0 6,0 1 8  
2 1 .  F 62 1 1 ,6 3 , 1  8,0 9 
22. F 41  1 1 ,2 3 ,6 1 6,2 1 2  
23. M 23 13 . 3  3 ,8 9,0 1 6  
24, F 3 8  1 2,3 3,8 5,0 20 
25.  F 1 6  7,3 2,2 3 1 ,2 1 3  
26. F 24 7,3 2,0 20,6 10  
27. M 52 9,6 3 , 1  12,0 8 

28. Hereditaire Elliptocytose M 20 14,6 4,7 2,3 23 

Cong. niet sfer. hernoL anemie 

29. type onbekend M 44 14,0 4,4 2,9 22 

30. type Dacie I F 21 8,5 2,0 2,5 1 5  

3 1 .  glucose-6-fosfaat 
dehydrogenase def. M 30 9,7 2,7 28,0 4,5 

32. idem: primaquine M 40 1 3 , 1  4,0 3 ,0 28 
gevoeligheid 

33 .  Thalassemia minor F 40 10,8 3 ,6  2,0 29 

34. F 59 8,0 3,3 4,5 19 
21 

35. M 32 1 1 ,0 5,0 2,8 20 

G6PD normaal: 1 3 ,7  ± 2,7 E/g Hb. GSSG-R normaal: 6,2 ± 1 , 8  E/ g Hb. 
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95(10) -10 3 neg. goed 29 0,7 
100 10  1 neg. goed 3 3  0,5 
100 40 1 neg. goed 30 0,6 
1 20 27 3 neg. goed 3 2  0,4 
150 28 ?.. neg. goed 35  0,4 M. Besnier Boeck 

90 10 1 neg. goed 35  0,6 
1 50 10 3 neg. goed 34 0,4 Familieonderzoek neg. 

50(70) 7 n.p. neg. goed 3 2  
1 3 3  5 2 neg. goed 0,9 
1 50 --10 3 neg. goed 0,6 
1 20 20 2 neg. goed 3 2  0 , 1  
1 00 20 2 neg. goed 0,4 

90 0 2 neg. goed 0,2 
1 00 25 1 neg. goed 0,2 
100 25 3 neg. goed 0,3 Kyphoscoliose 
280 30 3 neg. goed 0,8 
350 30 3 neg. goed 0,6 
175 23 2 neg. goed 0.4 
190 10 n.p. neg. goed o:6 
2 1 0  35  1/2 neg. goed 0,4 
300 0 1 neg. goed 0,4 
1 60 20 2 neg. 

84 1 1  1/2 neg. goed 1 ,7 
130  7 n.p. neg. goed 0,3 
45 5 4 neg. goed 1 ,0 

1 75 30 3 neg. goed 1 ,2 
145 30 3 neg. goed 0,2 

57 9 1 neg. 

47 7 n.p. neg. 

40 43 G6PD: 14 Elg Hb n.p. neg. GSH: 105 mgl 100 ml 

190 1 1 0  2 neg. goed 7 G6PD: 0 Elg Hb. 
GSH: 43 mgl 100 mi 
G6PD: 0 El g Hb. 

10  10  1/2 neg. GSH: 45 mgl 100 ml 
GSSG-R: 4, 7 El g Hb. 

50 48 n.p. neg. 

42 25 3 neg. goed 1 7  eigen erythrocyten 
84 4 donor erythrocyten 
3 2  1 8  1 neg. 

GSH normaal: 50-90 mgl 100 ml ery. 
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van het serumbilirubine en het urobilinogeen gehalte in de feces en 
de normalisering van het aantal reticulocyten. Bij negen patienten 
werd drie weken na de operatie een heronderzoek met 51Cr gedaan 
en een normale overlevingsduur gevonden. De SL was bij patient 
no. 3 na de splenektomie gedaald tot 1 5 .  Volledigheidshalve zij ver
meld dat patiente no. 22 operatie weigerde. 

Wanneer we de criteria van Jandl (98) aanhouden, zijn op 26 
controleerbare voorspellingen 23 correct gebleken. Eén uitslag (pa
tient no. 25) is fout negatief. Bij twee patienten (no. 1 en no. 8) 
waren de voorspellingen op grond van elk van de twee boven de 
milt verrichte metingen onderling in tegenspraak. Bij een van 
deze patienten (no. 8) ligt ook de hoogste waarde van de SM in 
dezelfde orde van grootte als bij no. 1 1  uit de reeks normale per
sonen, die uit een familie met hereditaire sferocytose afkomstig is. 
Bij deze laatste was de overlevingsduur echter normaal. Er zijn der
halve twee fout negatieve voorspellingen in totaal verkregen en één 
dubieuze uitspraak. 

Uit de literatuur zijn waarnemingen bekend van zeven auteurs 
bij 43 patienten met hereditaire sferocytose (64, 8 8, 98, 1 1 1 , 1 20, 
1 52, 1 61 )  waarvan 26 splenektomie ondergingen. Hierbij bleek de 
voorspelling 25 maal juist te zijn geweest en één maal fout negatief 
(patient V-H van L. Schloesser et al. ( 161 ) .  

Wanneer ter verklaring van de  fout negatieve resultaten de  mo
gelijkheid van een verkeerde diagnose als onwaarschijnlijk buiten 
beschouwing wordt gelaten, moet op basis van de bekende feiten 
in de eerste plaats worden gedacht aan het tekort schieten van de 
methode of fouten in de toepassing daarvan. 

Fouten kunnen worden gemaakt door plaatsing van de telbuis 
naast in plaats van boven een niet voelbare milt of aan de rand van 
een juist te palperen orgaan. Dit is vermoedelijk de verklaring van 
het verschil in de twee SM waarden bij patiente no. 8 met een niet 
voelbare milt. In zijligging, wanneer het orgaan aan de oppervlakte 
ligt onder de op de ribben geplaatste telbuis, wordt de hoogste uit
slag verkregen. Bij patient no. 1 (milt 3 vingerbreed palpabel) ligt 
het meer voor de hand de oorzaak van het grote verschil in de SM 
waarden op twee plaatsen te zoeken in de milt zelf en te denken 
aan de mogelijkheid van een miltinfarct. 
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Geen van beide verklaringen is echter aannemelijk voor het re
sultaat gevonden bij patient no. 25 . Deze had bij klinisch onder
zoek de grootste milt van deze groep patienten en boven dit orgaan 
werden hoge telwaarden verkregen. De milt/hart verhouding was 
hier echter al hoog bij de eerste meting ( 170 in plaats van 60-80 
zoals gewoonlijk). Dit  wordt in de regel gevonden wanneer de milt 
een reservoir h eeft of gestuwd is en een belangrijk deel van het 
totale erythrocyten volume bevat. Bij een grote milt kan, zoals in 
hoofdstuk II werd uiteengezet, de hoeveelheid radioactiviteit in 
dat orgaan worden onderschat door het beperkte "gezichtsveld" 
van de detector. Bij een dergelijke congestieve milt is ook de toe
name van de activiteit ten opzichte van de aanwezige hoeveelheid 
relatief geringer. De methode moet in dit geval dus als ontoereikend 
voor het doel worden beschouwd. 

Ernstige deformiteiten van de patient, die liggingsveranderingen 
van de organen kunnen veroorzaken hoeven het verkrijgen van 
betrouwbare resultaten evenmin te verhinderen als de aanwezigheid 
van pathologisch weefsel in de milt. Dit blijkt uit de gegevens van 
patient no. 1 5  met een ernstige kyphoscoliose en van patient no. 5 
met de ziekte van Besnier-Baeek zoals het histologisch onderzoek 
van de milt bevestigde. 

Het resultaat van de orgaanmetingen gaf steun aan de indicatie 
tot splenektomie bij patient no. 7.  Er was tevoren geaarzeld deze 
ingreep uit te voeren op grond van de negatieve bevindingen bij de 
familieleden. 

Hoewel het onderzoek met 51Cr bij. hereditaire sferocytose dus 
redelijk betrouwbare aanwijzigingen geeft over het te verwachten 
operatie resultaat kan het juist bij deze ziekte achterwege worden 
gelaten omdat aan het afdoend resultaat van splenektomie bij deze 
aandoening niet meer wordt getwijfeld. Er bestaat daarom alleen 
reden orgaanmetingen te verrichten wanneer onzekerheid h eerst 
over de diagnose. Het verdient aanbeveling, wanneer de milt niet 
palpabel is, het onderzoek boven dit orgaan uit te voeren bij de 
patient in rechter zijligging en met verticale stand van de telbuis. 
Het is eveneens aan te raden altijd op meer dan één punt boven een 
orgaan te meten. 
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IV. Hereditaire elliptocytose 

Hereditaire elliptocytose berust op een aangeboren defect van de 
erythrocyt, over de aard waarvan niets met zekerheid bekend is. 
Volgens oudere gegevens komt bij 12 percent van de parienten met 
deze afwijking versterkte afbraak van erythrocyten voor (1 47) .  
GEERDINK, die een uitvoerig onderzoek verrichte van 1 45 parienten 
uit zes families, komt echter tot de conclusie, dat bij deze parienten 
versterkte hemolyse met goede compensatie door een verhoogde 
aanmaak van cellen regel is. Hij vond ook, dat de abnormale hemo
lyse erger is in families, waar geen genetische koppeling tussen ellip
tocytose en rhesusfactoren bestaat, dan in families waar dit wel het 
geval is. Dit houdt een aanwijzing in, dat bij hereditaire elliptocy
tose niet alleen onderlinge verschillen in gefietisch opzicht voorko
men, maar dat er misschien ook verschillen bestaan in de bioche
mische afwijkingen, die aan de elliptocytose ten grondslag liggen 
(63) .  

De enige parient in onze groep met deze aandoening (Tabel III, 
no. 28) heeft een iets verhoogd aantal reticulocyten en een T1/2 
51Cr die vergeleken bij onze normale waarden licht verkort is. Er 
is geen versterkte opname van 51Cr in de milt of de lever. Uit de 
literatuur blijkt dat de hemolyse bij deze parienten zowel zeer ern
stig als onbetekenend kan zijn (35,36,63 , 1 89). 

Wanneer de overlevingsduur van de erythrocyten van parienten 
met deze ziekte in hun eigen circulatie verkort is, is dit eveneens 
het geval in de circulatie van een normale ontvanger met een milt 
(6, 75). De overlevingsduur van deze cellen is normaal bij een ge
zonde ontvanger zonder milt (6, 75) .  Nadat de parient spienekta
mie heeft ondergaan is de overlevingsduur van de elliptocyten in de 
eigen circulatie normaal evenals bij een recipient zonder milt ( 6, 1 7), 
maar is weer verkort in de circulatie van een ontvanger met een 
milt (1 7) .  De verkorting van de overlevingsduur van autologe ery
throcyten gaat gepaard met een selectieve opname van 51Cr in de 
milt van de patienten, bij wie orgaanmetingen werden verricht (24, 
36, 1 1 1 , 1 22) . De overlevingsduur van normale erythrocyten is bij 
de parienten in de regel normaal (36) .  

Het gedrag van de milt ten opzichte van deze elliptocyten lijkt 
dus hetzelfde te zijn als ten opzichte van sferocyten bij parienten 
met hereditaire sferocytose. De bevindingen bij het onderzoek van 
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de milt na splenektomie zijn daarn1.ee ook in overeenstemming :  er 
is in de regel een grote hoeveelheid erythrocyten aanwezig in de 
pulpa en de miltsinus zijn leeg (6, 35 ,  1 89) . Er zijn enkele patienten 
beschreven met elliptocytose en een grote milt, bij wie de overle
vingsduur van normale erythrocyten ook verkort was. Bij deze pa
tienten bleek na de operatie, dat de miltpulpa betrekkelijk leeg was, 
terwijl de miltsinus veel erythrocyten bevatten. Wanneer men ech
ter de foto's van de uitstrijkpreparaten van de erythrocyten van 
deze patienten bekijkt kan men - met de auteur - van mening zijn, 
dat de benaming hereditaire hemolytische anemie met elliptocyten, 
beter is dan hereditaire elliptocytose (6) . 

Er zijn in de loop van de jaren voldoende, niet altijd volledig 
gedocumenteerde, gevallen meegedeeld om te kunnen concluderen 
dat splenektomie bij patienten met hereditaire elliptocytose en ern
stige hemolyse een significante verbetering geeft en vaak een einde 
aan de versterkte afbraak van de erythrocyten maakt. Het is echter 
niet zeker dat dit laatste altijd het geval is (36,63 ) .  Het onderzoek 
met 51Cr bij deze patienten lijkt vooral betekenis te hebben om 
meer inlichtingen te krijgen over de vraag of er binnen deze groep 
verschillen bestaan in het gedrag van de milt ten opzichte van de 
elliptocyten, hetgeen zou kunnen berusten op onderlinge verschil
len in de biochemische grondslag van de afwijking. 

V. Congenitale niet sferocytaire hemolytische anemie 

Indeling 

Het begrip congenitale niet sferocytaire hemolytische anemie 
representeerde tot voor kort een heterogene groep patienten met 
aangeboren defecten van de rode cel van onbekende aard, die niet 
of nauwelijks verbeterden na splenektomie (36) . Deze groep werd 
onderverdeeld door Selwyn en Dacie in type I en type II (1 67) . 
Bij type II is glucose niet in staat een aanzienlijke toename van de 
autohemolyse van erythrocyten tijdens incubatie bij 37° C te voor
komen, terwijl de normale of licht versterkte autohemolyse bij type 
I onder deze omstandigheden door toevoeging van glucose geremd 
wordt (1 67) .  Aangezien een optimale hoeveelheid adenosinetrifos
faat (ATP) de autohemolyse bij type II duidelijk vermindert werd 
verondersteld, dat onvermogen om voldoende A TP te vormen, ten-
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gevolge van een stofwisselingsstoornis in de cel, de oorzaak is van 
de hemolyse hij patienten met type II (76) . Vervolgens werd bewe

zen ctél-C bij cype rr de anaeroóe giycoiyse na ae synthese van Z-3 

difosfoglyceraat geblokkeerd is ( 108, 157) . 
Het is gebleken dat inderdaad een deficientie van pyruvaat ki

nase (PK), die autosomaal recessief erfelijk is, ten grondslag ligt aan 
de verminderde synthese van A TP in de erythrocyten van de thans 
bekende patienten met type II hemolyse (1 78) .  Twee patienten met 
zogenaamde stomatocytose (1 1 2), bij wie de oorzaak van de hemo
lyse niet nader werd onderzocht, moeten op grond van het gedrag 
van hun erythrocyten bij autohemolyse proeven eveneens bij dit 
type worden ingedeeld. 

Onder type I wordt thans verstaan de heterogene groep patienten, 
niet tot type II behorend, met afwijkingen van de rode cel, die in 
een beperkt aantal gevallen nader en mogelijk slechts gedeeltelijk 
gedetermineerd zijn (3 8) .  Het blijkt evenwel dat de erythrocyten 
van de patienten, waarover gegevens ter beschikking staan, als ge
meenschappelijk kenmerk een verhoogde neiging tonen tot oxyda
tieve hemolyse in vivo. Het verloop van dit proces lijkt analoog te 
zijn aan de oxydatieve hemolyse in vitro welke eerder werd be
schreven (hoofdstuk II) . Men veronderstelt wel dat dit proces een 
versnelling is van normale verouderingsmechanisme van de rode cel 
(96) . 

Het is een kenmerkende eigenschap van de erythrocyt dat deze 
een grote hoeveelheid moleculair zuurstof transporteert zonder ge
oxydeerd te worden. Oxydatie van bestanddelen van de erythrocyt 
treedt op wanneer de reductiemechanismen in de cel niet funktio
neren. Op deze wijze leidt een deficientie van methemoglobin e 
reduktase tot oxydatie van normaal hemoglobine (1 66). De oxydatie 
van cellulaire bestanddelen leidt echter tevens tot hemolyse wan
neer daarbij de sulfhydrylgroepen van de celproteinen, in het bij
zonder die van de celmembraan geoxydeerd worden (2, 90, 9 1 ,  96) . 
Dit wordt onder normale omstandigheden voorkomen door het 
glutathion (GSH) dat in gereduceerde vorm wordt gehouden door 
het glutathion reduktase (GSSG-R), waarbij trifosfopyridinenu
cleotide {TPNH) als coenzym functioneert. De regeneratie van dit 
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laatste vereist de aanwezigheid van een intacte hexosemonofosfaat 
shunt (20) . 

Oxydatieve hemolyse kan ontstaan wanneer de hexosemonofos
faat shunt of het daaraan gekoppelde reduktiesysteem niet of onvol
doende funktioneert en wanneer de celproteïnen zelf, zoals een ab
normaal hemoglobine, een verhoogde neiging. hebben om geoxy
deerd te worden. Dit laatste hangt waarschijnlijk samen met het 
aantal en de reactiviteit van de sulfhydrylgroepen (2, 90, 9 1 ,  95). 
Het optreden van oxydatieve hemolyse wordt in de hand gewerkt 
door toevoeging van stoffen, die kunnen werken als katalysator in 
oxydatie-r·eduktie systemen (95) .  Dit is een essentiele eigenschap 
van alle geneesmiddelen, die een zogenaamde toxische hemolyse ver
oorzaken (5 1 ) .  Aangezien door kwantitatieve factoren een variatie 
in · de individuele gevoeligheid bestaat zal dit fenomeen meer of min
der snel optreden. In beginsel is elke normale erythrocyt ontvan
kelijk voor oxydatieve hemolyse. Dit blijkt ook uit het feit dat 
overdosering van bepaalde geneesmiddelen in normale erythrocyten 
Heinz boclies doet ontstaan ( 1 87) evenals een normale dosis dit kan 
doen wanneer de nierfunctie slecht is (69, 80) .  

Tot type I behoort de  congenitale niet sferocytaire hemolytische 
anemie met glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6PD) deficientie, die 
geslachtsgebonden recessief erfelijk is. Het mechanisme van de he
molyse berust hier op een belemmering in de regeneratie van TPNH 
dat GSH en hemoglobine in gereduceerde toestand houdt. G6PD 
neemt de sleutelpositie in aan het begin van de hexosemonofosfaat 
shunt, de enige weg voor de regeneratie van TPNH in de rijpe ery
throcyt. 

Die patienten met G6PD deficientie, die alleen een manifeste he
molyse tonen na toediening van bepaalde geneesmiddelen (prima
quine gevoeligheid) (46) of na gebruik van tuinbonen (favisme) (1 76) 
behoren in strikte zin mogelijk niet tot de congenitale niet sferocy
taire hemolytische anemieën. Hier maakt een exogene factor een 
persoon met een erfelijke predispositie tot patient ( 1 39) en eigen
lijk is hier dus sprake van een secundaire, toxische, hemolyse op 
bodem van idiosyncrasie. Het is echter nog onzeker of de afbraak 
van deze erythrocyten al (15)  of niet (1 39, 1 79) versterkt is als de 
exogene factor ontbreekt. 
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Het is nog een open vraag of het verschil tussen deze twee vor
men van G6PD deficientie alleen berust op kwantitatieve ( 19) of 
ook op kwalitatieve ( 104, 1 05, 1 06) verschillen in de enzymen, of 
dat er bij de parienten met continue ernstige hemolyse multipele 
defecten bestaan zoals een gebrek aan zure fosfomonoesterase ( 142) .  

Bij type I kan verder worden ingedeeld de congenitale niet sfero
cytaire hemolytische anemie door gebrek aan glutathion, waarschijn
lijk veroorzaakt door een stoornis in de synthese, die als uiting van 
homozygotie voor een autosom_aal niet geslachtsgebonden recessief 
kenmerk werd beschreven bij vijf parienten uit één familie (1 39) .  
Deze waren ook gevoelig voor toediening van primaquine. Dit is 
eveneens het geval bij de parienten met glutathion reduktase defi
cientie, ( 1 8, 1 1 3) waarvan enkelen alleen onder invloed van genees
middelen (1 8), anderen echter continu een versterkte afbraak van 
rode cellen hebben (1 1 3) .  Deze draagt het karakter van een oxyda
tieve hemolyse. Bij sommige parienten met dit defect is het voor
komen van een kwalitatieve afwijking in het gedrag van dit enzym 
naast een kwantitatief tekort vastgesteld ( 1 86) .  De oorzaak van de 
hemolyse, beschreven bij enkele parienten met een deficientie van 
2-3 difosfoglycero mutase, is nog niet duidelijk. Bij een van deze 
parienten werden na splenektomie Heinz boclies waargenomen (1 09). 

Onder type I worden, afgezien van niet nader gedetermineerde 
afwijkingen, tenslotte door Dacie gerangschikt de congenitale niet 
sferocytaire hemolytische anemieën gepaard gaande n1et mesobili
fuscineachtige pigmenten in de urine en "inclusion bodies" in de 
erythrocyten na splenektomie, door hem "Heinz body anemias" 
genoemd (3 8 ,  40) . Hij is van mening, dat deze worden veroorzaakt 
door een onbekende hemoglobinopathie, bepaald door een domi
nant gen, waarbij een variabele hoeveelheid hemoglobine warmte
labiel is en neerslaat bij 50° C. Er werden geen afwijkingen in de 
"fingerprint" gevonden ( 40, 72) . Een in vele opzichten gelijksoortig 
ziektebeeld werd eveneens als een hemoglobinopathie (Hb Köln) 
geduid (89) ; de fingerprint was hier wel afwijkend. 

Inderdaad komen bij bepaalde hemoglobinopathieën zoals Hb H 
(;)4) insluitseis voor in de erythrocyten na splenektomie. Dit wordt 
verklaard uit de verhoogde neiging tot oxydatie tengevolge van de 
aanwezigheid van 8 in plaats van 2 reactieve sulfhydrylgroepen door 
de verdubbeling van het aantal ;J ketens (95) . Bij hemoglobinopathie 
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Zürich ontstaan insluitsels, bestaande uit gedenatureerd hemoglo
bine Zürich, na toediening van sulfonamiden (86) . Hier zou de nei
ging tot oxydatie samenhangen met het feit dat het distale histidine 
63 van de (3 keten, waaraan het haem-ijzer is gebonden, is vervan
gen door arginine (1 34), hetgeen neerkomt op een wijziging in het 
functionele centrum van het hemoglobine. 

Shibata en medewerkers hebben aangetoond dat geen substitutie 
van een aminozuur door een ander heeft plaats gevonden in het 
hemoglobine (aanvankelijk Hb Ube I genaamd) van de door hen 
onderzochte patient met het typische door Dacie bedoelde ziekte
beeld (1 70) . Het bleek dat de reactieve SH groep van het cysteïne 
residu no. 93 van de (3 keten geblokkeerd en inactief was. Dit be
hoort tot de functionele kern van het hemoglobine molecuul en 
ligt naast het proximale histidine no. 92, waaraan zich het haem
ijzer bevindt. De oorzaak van de blokkering is niet opgelost. 

Deze waarneming levert een argument voor de veronderstelling 
dat de door Dacie bedoelde groep Heinz body anemias hererogeen 
van samenstelling is en een predispositie tot oxydatieve hemolyse 
als gemeenschappelijk kenmerk vertoont. Hieronder zouden zowel 
hemoglobinopathieën kunnen voorkomen, waarbij de afwijking in 
de functionele kern van het molecuul ligt, zoals bij Hb Zürich, als 
enzymdeficienties, die een blokkering van de SH groepen van het 
hemoglobine en de celmembraan tot gevolg hebben. Een argu
ment voor de heterogeniteit is eveneens, dat de patient, die door 
Lange en. Ackroyd werd beschreven (1 07) en die als de "propositus" 
van de gehele groep kan gelden, bij een later onderzoek (70) ook 
afwijkingen bleek te hebben, die wijzen op een stoornis in de haem
synthese. Een stoornis in de haemsynthese werd reeds eerder ver
antwoordelijk gesteld voor de verschijnselen bij twee patienten met 
een verwant ziektebeeld (1 83 )  en kan misschien eveneens een - het 
d·erde - type van oxydatieve hemolyse veroorzaken. 

Het lijkt dat nagenoeg alle patienten met een congenitale niet 
sferocytaire hemolytische anemie type I onder een gemeenschap
pelijke noemer kunnen worden gebracht:  de erythrocyten van deze 
parienten tonen spontaan of onder de invloed van katalysatoren, 
zoals oxyderende stoffen, een verhoogde neiging tot oxydatieve 
hemolyse, een eigenschap die ze met de erythrocyten van patienter ... 
met bepaalde hemoglobinopathieën gemeen hebben . 
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Er 7ijn enkele defecten, zoals de triasefosfaat isomerase deficien
tie (1 62) en de 6-fosfogluconaat dehydrogenase deficientie (14) be
schreven, waarover weinig voor het onderwerp relevante gegevens 
ter beschikking staan. De ernstige autohemolyse van de erythro
cyten met het eerstgenoemde defect kan gecorrigeerd worden onder 
meer door toevoeging van glucose ; vermoedelijk doordat de locali
satie van dit defect in de anaerobe cyclus een gedeeltelijke compen
satie door de hexosemonofosfaat shunt toelaat (1 62) . Over het ge
drag van deze erythrocyten tijdens belasting van de shunt is niets 
bekend. Het blijkt echter wel dat niet alle congenitale niet sferocy
taire hemolytische anemieën kunnen worden ingedeeld volgens de 
typen I en II. 

Zoals in hoofdstuk I werd vermeld, zijn de mededelingen over 
het effect van splenektomie bij congenitale niet sferocytaire hemoly
tische anemie tegenstrijdig. Sommigen menen dat deze operatie geen 
resultaat heeft, of zelfs schadelijk is (1 32), anderen hebben een ver
betering van de hemolyse waargenomen (36) . Een voorspellingsproef 
zou bij het onderzoek van deze patienten betekenis kunnen hebben. 
Er begint echter twijfel te ontstaan aan ae betrouwbaarheid van 
overlevingsduurbepalingen met Na251Cr04 juist bij deze patienten 
(1 39) .  Daarom zal worden geprobeerd de voornaamste gegevens te 
groeperen ten einde enig inzicht in dit vraagstuk te krijgen. 

a. Congenitale niet sferocytaire hemolytische anemie zonder nadere 
typering 

Hiertoe behoort onze patient no. 29 (Tabel III) ,  die op het tijd
stip van de bepalingen nauwelijks verschijnselen van hemolyse toon
de en een normale opname van 51Cr in de milt en de lever had. Meer 
gegevens verschaft een mededeling van André et al. (3) over 1 1  pa
tien ten zonder nadere typering, waarvan twee zowel voor als na 
splenektomie werden onderzocht. De opname van 51Cr was bij de 
ene patient (T1/2 51Cr 1 1  dagen) zowel boven de lever als de milt 
aanzienlijk vermeerderd en bij de andere patient (T1/2 51Cr 1 7  da
gen) boven beide organen normaal. Na splenektomie had de sekwe
stratie index van de lever bij beide precies dezelfde waarde als voor 
de operatie maar de T1/2 51Cr was verlengd tot respectieve1ijk 1 6  
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en 23 dagen. Dit ging gepaard met een verbetering van de bloed
armoede en een daling van het aantal reticulocyten. De zes patienten 
die uitsluitend na splenektomie werden onderzocht hadden allen een 
ernstige hemolyse en een hoge sekwestratie index van de lever. De  
drie patienten, die niet geopereerd werden, hadclen een lichte hemo
lyse, die bij twee van hen gepaard ging met een , versterkte opname 
van 51Cr, bij de een overwegend in de lever �n bij de ander over
wegend in de milt; bij de derde patient was de 51Cr opname in geen 
van beide organen van betekenis. 

Opname van 51Cr uitsluitend in de milt, zoals bij hereditaire 
sferocytose, komt bij de patienten van deze groep niet voor, maar 
verder kan elk "patroon" zich blijkbaar voordoen. De orgaanmeting 
bij de twee geopereerde patienten geeft weliswaar correct aan dat 
geen afdoend resultaat van splenektomie viel te verwachten, maar 
het verschil tussen de 51Cr opname van beider milt komt in het 
operatie resultaat niet tot uiting; ook de patient met intravasculaire 
hemolyse verbeterde na splenektomie. 

b. Congenitale niet sferocytaire hemolytische anemte ingedeeld 
volgens type I en 11 

Bij onze patient no. 30 (Tabel III) ,  behorend tot type I, die dui
delijke tekenen van hemolyse toonde (T1/2 51Cr 1 5  dagen) waren de 
sekwestratie indices van de milt en de lever ongeveer gelijk en niet 
duidelijk verhoogd. Bij vijf andere patienten met type I (1 1 1 ,  36) 
was eveneens geen versterkte sekwestratie boven deze organen aan
toonbaar. De sekwestratie index van de lever van een zesde patient 
(1 1 1  ) ,  die alleen na splenektomie werd onderzocht, was normaal. 
Eén patient met type II ( 1 1 1 )  eveneens alleen na operatie onder
zocht, had een versterkte opname van 51Cr in de lever. Splenektomie 
had bij deze patienten geen of gering resultaat gehad. 

Uitvoerige gegevens staan ter beschikking over twee patienten, 
moeder en dochter, die beiden met zeer gering succes splenektomie 
hadden ondergaan en op grond van de autohemolyse proeven van 
hun erythrocyten tot type II behoren (1 1 2) .  Deze cellen toondtn 
een vorm-anomalie getypeerd met de naam stomatocytose. Bij geen 
van beide patienten werden. abnormale hemoglobines of Heinz boclies 
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gevonden. Het glutathion gehalte van de erythrocyten was normaal 
en het G6PD gehalte iets verlaagd. 

De overlevingsduur van autologe erythrocyten was na de operatie 
bij beide sterk verkort, (T1/2 51Cr respectievelijk 5 en 51/2 dag) en 
ging bij één patiente gepaard met een matige vermeerdering van de 
51Cr opname in de lever, bij de andere werd dit niet nagegaan. 
Haar erythrocyten werden ingebracht bij twee verschillende ont
vangers. De T1/2 51Cr van deze donorcellen was bij de recipienten 
korter dan 24 uur en de verdwijning ervan ging samen met een 
sterke opname van 51Cr in de milt van beide ontvangers ;  bij één van 
hen tevens met een geringe opname in de lever. 

De auteurs van deze mededeling achtten het terecht niet aan
nemelijk, dat de T1/2 51Cr van de erythrocyten van de patienten zelf 
v66r de splenektomie in deze orde van grootte lag, omdat dit niet 
met het leven verenigbaar zou zijn geweest en trouwens niet in over
eenstemming was met de bevindingen van het hematologisch onder
zoek. Het is mogelijk dat een kleine hoeveelheid abnormale erythro
cyten (er werd 5-10  ml bloed gebruikt) sneller wordt verwijderd 
uit de circulatie van een normale ontvanger dan uit de circulatie 
van de patient, waar zij in competitieve verhouding staan tot alle 
andere abnormale erythrocyten (1 1 2) .  

Deze waarnemingen geven echter ook nog aanleiding tot een an
dere overweging. Indien bij deze patienten v66r splenektomie de 
sekwestratie van de erythrocyten nagenoeg uitsluitend in de milt 
heeft plaats gevonden, zoals bij de ontvangers het geval was, moet 
men op grond van het negatieve resultaat van de operatie conclu
deren, dat de orgaanmetingen als voorspellingstest geen waarde 
hebben bij deze patienten met congenitale niet sferocytaire hemo
lytische anemie. 

Een andere mogelijkheid is dat orgaanmetingen, na toediening 
van een kleine hoeveelheid erythrocyten met een intra-erythrocytair 
defect, bij een ontvanger (indien inkompatibiliteit is uitgesloten) 
een ander patroon geven dan de orgaanmetingen bij de patient zelf. 
De milt is - moet dan geconcludeerd worden - wel in staat een 
kleine hoeveelheid abnormale cellen te verwijderen, maar bij een 
groter aanbod vindt ook sekwestratie plaats in de lever of treedt 
intravasculaire hemolyse op. Het gedrag van deze cellen is dus an
ders dan van de erythrocyten van patienten met hereditaire sfero-
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cytose of elliptocytose. Orgaanmetingen bij een ontvanger hebben 
dan geen waarde als voorspellingsproef, indien kleine hoeveelheden 
abnormale cellen gebruikt worden. 

Tenslotte moet de mogelijkheid genoemd worden, dat beschadi
ging van een kleine hoeveelheid cellen door N a2 51Cr0 4 snelle 
destructie van deze cellen in de milt veroorzaakt en dat de be
vindingen bij de ontvangers berusten op een artefact. Hierop zal 
later in dit hoofdstuk worden ingegaan. 

c. Pyruvaat kinase (PK) deficientie 

Wij hebben zelf geen ervaringen over deze afWIJking en de ge
gevens in de literatuur over onderzoekingen van de levensduur van 
erythrocyten gecombineerd met orgaanmetingen zijn zeer beperkt 
(14 1 ) .  

Erythrocyten van een patient met homozygotie voor P K  defi
cientie bleken na splenektomie in de eigen circulatie nog zeer snel 
te worden afgebroken (T1/2 51Cr 2 dagen) . Bij een normale ontvanger 
met milt vindt de destructie van deze erythrocyten nog sneller plaats 
(T1/2 51Cr 8 uur) . Gedurende de eerste 1 5  minuten na de toediening 
van de erythrocyten stijgt de radioactiviteit in de milt snel tot een 
maximum en blijft dan op hetzelfde niveau. Na vier uur begint een 
stijging van de activiteit in de lever, die voordien geen activiteit 
vertoonde, tot weer vier uur later een maximum boven dit orgaan 
bereikt is, waarna zich geen niveauwijzigingen meer voordoen. Nor
male erythrocyten hebben bij de patient een normale overlevings
duur. Helaas wordt niet vermeld hoeveel erythrocyten bij deze 
onderzoekingen gebruikt werden en de patient vertoont enkele ver
schillen ten opzichte van andere patienten met PK deficientie, on
der andere in de morphologie van de rode cellen en in hun reactie 
op ATP bij autohemolyse ( 14 1 ) .  

De erythrocyten van een patiente met heterozygotie voor PK 
deficientie hadden een normale overlevingsduur bij een ontvanger 
met milt. De erythrocyten van een patiente, die zowel heterozygoot 
was voor PK deficientie als draagster van een G6PD deficientie 
hadden echter een verkorte overlevingsduur bij een normale ont
vanger (141 ) .  

Ook anderen vonden bij patienten met PK deficientie na  splenek
tomie een ernstige verkorting van de overlevingsduur van autologe 
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erythrocyten en een nog kortere overleving van deze cellen in de 
circulatie van een normale ontvanger met een milt (1 3 ) .  Bowman 
en Procopio toonden aan dat de hemolyse bij deze patienten extra
vasculair is : het hemoglobinegehalte van het plasma is normaal en 
het bilirubine gehalte steeds hoog. Erythrocyten, die v66r splenek
tomie met 51Cr gemerkt zijn, 

'
worden na de operatie vooral in de 

sinus van de milt aangetroffen. De rode pulpa bevat, in afwijking 
van de milt bij hereditaire sferocytose, weinig erythrocyten maar 
de concentratie van reticulocyten, vooral van jonge vormen, is ze
ven maal zo groot als in het circulerend bloed, terwijl bij hereditaire 
sferocytose geen verschil in deze concentraties bestaat ( 13 ) .  

De hemolyse bij patienten met PK deficientie verbetert na splen
ektomie (1 3 ,  1 40, 1 78) .  De operatie wordt gevolgd door een ge
leidelijke stijging van het hemoglobine gehalte en de hematocriet. 
Het aantal reticulocyten kan gelijk blijven of iets dalen maar ook 
duidelijk toenemen (1 3 ) .  De transfusie behoefte vermindert aanzien
lijk na splenektomie (1 3 ,  1 40) .  De hyperplasie van het beenmerg is 
minder uitgesproken dan voorheen en de afwijkingen van de schedel
beenderen gaan, waarschijnlijk ten gevolge daarvan, geleidelijk terug. 
De lever wordt kleiner. Het haptoglobine gehalte stijgt soms (13 ) .  

De waardering van de  resultaten van overlevingsduurbepalingen 
en orgaanmetingen vermeld in de literatuur wordt, wanneer de aard 
van het defect niet gedetermineerd is, bemoeilijkt, doordat er klaar
blijkelijk tussen patienten die homozygoot zijn voor een bepaalde 
ziekte en dragers van het defect of van een combinatie van defecten, 
verschil blijkt te bestaan in de ernst van de hemolyse. De indeling 
volgens type I en type II (1 67) blijkt ook daardoor niet altijd over
een te komen met de resultaten van het biochemisch onderzoek van 
de erythrocyten (38 ,  73) .  Zo zijn patienten met een lichte graad van 
PK deficientie of dragers daarvan in het verleden soms onder type I 
gerangschikt op grond van de reactie van de erythrocyten bij auto
hemolyse onderzoek (3 8 ,  141 ) .  

Het i s  zeker dat patienten met een PK deficientie kunnen ver
beteren na splenektomie, ook wanneer verschijnselen van ernstige 
hemolyse blijven bestaan (13 ,  140, 179) . De operatie kan een patient, 
die met transfusies nauwelijks in leven is te houden, in staat stellen 
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tot een betere lichamelijke ontwikkeling met aanzienlijk minder, of 
geheel zonder transfusies ( 1 3 ) .  

Deze patienten tonen in  hun reactie op  splenektomie overeen
komst met patienten met thalassemie. Hoewel de hemolyse extra
vasculair is heeft de sekwestratie van erythrocyten in de milt weinig 
betekenis ( 1 3 ,  1 40, 1 4 1 ) .  Deze gaan vooral in de lever en - naar 
men kan veronderstellen - eveneens in het beenmerg te gronde. De 
sekwestratie van reticulocyten en daarom vermoedelijk ook van 
jongere voorlopers van de erythrocyt in de milt is echter kwantita
tief belangrijk ( 13 ) .  Een deel daarvan heeft na splenektomie een 
betere levenskans. Wanneer op deze wijze de transfusie behoefte 
vermindert, voorkomt men dat de eigen erythropoiese van de pa
tient door de transfusies onderdrukt wordt. 

Het lijkt van belang bij deze patienten de orgaanmetingen ook 
gedurende de eerste 24 uren na de toediening van de gemerkte ery
throcyten te verrichten; het aandeel van de lever zal dan duidelijker 
blijken. Het is gewenst ook metingen boven het beenmerg te ver
richten. Door het onderzoek met 51Cr echter te combineren met eert 
onderzoek met 59Fe kan men een indruk krijgen van het aantal 
onrijpe erythrocyten dat in de milt te gronde gaat ( 1 1 7) en daarmee 
van het resultaat dat van splenektomie verwacht mag worden. 

d. -Glutathion deficientie 

Oort (1 39) beschreef vijf patienten uit één familie met hemolyti
sche anemie met een ernstig tekort aan gereduceerd glutathion, ver
moedelijk tengevolge van een defect in de synthese. Het glutathion 
gehalte was 3-8 mg/1 00 ml erythrocyten bij deze patienten (normaal 
50-90 mg/1 00 ml) . Bij een bepaling van de overlevingsduur van deze 
erythrocyten in de eigen circulatie met behulp van 51Cr werd een 
T1/2 51Cr van 2 dagen gevonden. Dit was in strijd met de klinische 
bevindingen, het bloedbeeld en de uitslagen van het verdere labora
toriumonderzoek. Daarom werd de overlevingsduur van deze cellen 
tegelijkertijd bepaald met 51Cr en met de methode van Asliby bij 
twee normale recipienten in verschillende proefopstellingen. Daar
uit bleek duidelijk dat de erythrocyten van de patient door het mer
ken met N a2 51Cr0 4 beschadigd en snel gedestrueerd werden met 
stapeling van 51Cr in de milt en niet in de lever. Dit werd veroor
zaakt door sekwestratie van erythrocyten in de milt, want de uit-
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scheiding van 51Cr in de urine was niet verhoogd, zoals bij verlies 
van de isotoop het geval is. 

Aangezien in de eerste proefopstelling 20 flC 51Cr werd gevoegd 
bij 20 ml van de in totaal toegediende 1 50 ml erythrocyten en in de 
tweede proefopstelling dezelfde dosis 51Cr werd gebruikt voor 
1 50 ml rode cellen kon tevens worden vastgesteld dat de destructie 
sneller plaats heeft naar mate meer Na251Cr04 per ml cellen wordt 
gegeven. Eenzelfde snelle destructie van erythrocyten trad op na 
toediening van 30 mg primaquine en na het eten van tuinbonen. 

De auteur concludeert hieruit dat bepalingen van de overlevings
cluur met 51Cr onbetrouwbaar zijn bij patienten met glutathion de
ficientie. Daarmee wordt de waarde van mededelingen over over
levingsduur bepalingen met 51Cr bij patienten met een gebrek aan 
glutathion reduktase of G6PD, waarbij indirect een tekort aan gere
duceerd glutathion kan ontstaan, zeer betrekkelijk gemaakt. 

De oorzaak van het schadelijk effect van N251Cr04 is niet bekend. 
Indien dit zou berusten op een werkzaamheid als katalysator in 
oxydatie-reduktie systemen, dient Na251Cr04 met zeer veel reserve 
te worden gehanteerd bij alle patienten, die potentieel de neiging 
tot oxydatieve hemolyse bezitten, dus patienten met congenitale 
niet sferocytaire hemolytische anemie type I en met bepaalde he
moglobinopathieën. De graad van de beschadiging zal wisselend zijn 
en afhangen van de toegediende dosis Na251Cr04 en van de mate 
waarin het beschermingsmechanisme van de erythrocyt functioneert 
of de gevoeligheid van de cel voor oxydatie is toegenomen. 

Dat deze door 1�a251Cr04 beschadigde erythrocyten selectief in 
de milt gesekwestreerd worden houdt niet in dat ongemerkte ery
throcyten met glutathion deficientie ook in dat orgaan te gronde 
gaan. Orgaanmetingen, verricht na toediening van met Na251Cr04 
gemerkte erythrocyten, zijn als voorspellingsproef onbetrouwbaar 
bij patienten met deze afwijking. 

De mededelingen over de patienten met een gebrek aan glutathion 
reduktase bevatten onvoldoende gegevens, die voor de onderhavige 
problematiek van belang zijn. 

e. Glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6P D) deficientie 

Er kunnen gegevens worden meegedeeld van twee patienten met 
deze afwijking (Tabel III) . De eerste patient (no. 3 1 )  had continu 
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verschijnselen van ernstige hemolyse en de tweede patient (no. 3 2) 
toonde het beeld van hemolytische crisen afgewisseld door symp
toomvrije perioden. Dit bleek te berusten op een primaquine over
gevoeligheid. Oort (1 39) beschreef een broer van deze patient (pa
tient H uit zijn proefschrift), die dezelfde afwijking had, evenals 
enkele andere familieleden, en vroeger splenektomie had ondergaan. 

Patient no. 3 1  was. een 29 jarige man, die werd opgenomen we
gens recidiverende icterus. Reeds op zijn achtste en later op zijn 
achttiende jaar maakte hij een ernstige geelzucht door in aansluiting 
aan een "griep". Tijdens een dergelijke griep gebruikte hij soms 
acetosal, maar anders nam hij nooit geneesmiddelen in. Alleen 
bij navraag klaagde hij over moeheid na ernstige inspanning en een 
opgezet gevoel in de linkerzij. Hij verichtte zware arbeid als zelf
standig veehouder. Zijn moeder overleed aan leukemie. Bij het phy
sisch onderzoek werd, behalve een duidelijke icterus en een milt, 
die twee vingerbreed palpabel was, niets afwijkends gevonden. Het 
G6PD gehalte van de erythrocyten was nul en het glutathion ge
halte was iets te laag. Bij bepaling van de overlevingsduur van de 
erythrocyten in de eigen circulatie werd een T1/2 51Cr van 4,5 dag 
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Fig. 5. Congenitale niet sferocytaire hemolytische anemie met G6PD defi
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gevonden met een SM 1 90 en SL 1 1 0.  Na splenektomie voelde de 
patient zich aanvankelijk beter, later achtte hij echter geen verschil 
met de toestand v66r de operatie aanwezig. Objectief bleek de T1/2 
51Cr 7 dagen en de SL was 80 (Fig. 5) .  De laboratoriumbevindingen 
v66r, twee maanden en één jaar na de operatie zijn samengevat in 
Tabel IV. Op grond daarvan kan niet van een objectieve verbete
ring worden gesproken. 

TABEL IV. 

LABORATORIUMGEGEVENS VAN PATIENT NO. 3 1  UIT TABEL lil. 

SPLENEKTOMIE 
Voor Na 

2 maanden 7 maanden 
Hemoglobine (g pct.) 1 0,7 1 0, 1  10,3 
Hematocriet (pct.) 3 2  3 2  
Erythrocyten (mil I. I mm 3) 2 ,6 3 , 1 2,6 
Leucocyten (mm3) 4 700 8300 
Thrombocyten (mm 3) 225000 750000 
Reticulocyten (pct.) 1 1 ,4-37,4 14,0-1 8,0 17,4 
Diameter ery. (ft) 7,5 
Bilirubine totaal (E. Hijmans v. d. Bergh) 2 ,2 1 ,8 4,0 

direct 0,6 1 ,2 3 ,0 

Urobilinogeen in feces (mg/72h) 
1 108 1 208 1 200 
1 402 223(?) 

Serumijzer (y pct.) 223 66 285 
Osmotische resistentie (pct. NaCl) 0,52-0,36  
50 percent hemolyse 0,40 
Directe Coombstest neg. 
Donath Landsteiner n eg. 
Ham test neg. 
Reacties op lues n eg. 

Patient no. 32 met primaquine overgevoeligheid had een normale 
overlevingsduur van de erythrocyten (T1/2 51Cr 28 dagen) bepaald 
met 51Cr en geen vermeerderde opname van deze isotoop in de milt 
of de lever. Het G6PD gehalte van zijn erythrocyten was even
eens nul, het GSH gehalte 45 mg/100 ml erythrocyten en het 
GSSG-R 4,7 E/g Hb. Bij de broer, die splenektomie had ondergaan 
en bij wie eveneens bijna geen G6PD aantoonbaar was, was de 
T1/2 51Cr 1 6  dagen. Hij gebruikte echter geregeld verschillende ge
neesmiddelen, mogelijk ook tijdens het onderzoek. 
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In de literatuur over G6PD deficientie met continue hemolyse 
kon nog een volwassene met erythrocyten met G6PD gehalte nul 
worden gevonden, bij wie een overlevingsduurbepaling met orgaan
meting werd verricht. Bij deze patient was de T1/2 51Cr 1 0  dagen 
en er werd geen selectieve opname van 51Cr in de milt waargenomen 
(50) . Helaas wordt niet vermeld of er al of geen opname in de milt 
en de lever was. Normale erythrocyten hadden bij deze patient een 
normale overlevingsduur. 

Overlevingsduurbepalingen verricht bij G6PD deficientie met con
tinue hemolyse geven bij alle patienten een T1/2 51Cr van 1 6  
dagen of korter; ook n a  splenektomie (8,  1 25). Bij draagsters van 
het gen voor G6PD deficientie is de overlevingsduur van erythro
cyten in de eigen circulatie soms verkort (125) ,  soms normaal ( 1 37) .  
D e  erythrocyten van een draagster bleken ook bij een normale 
recipient een verkorte overlevingsduur te hebben ( 141 ) .  Het al of 
niet voorkomen van hemolyse bij deze draagsters zou afhangen van 
het percentage abnormale cellen, dat bij hen aanwezig is en berust 
op variaties in de expressiviteit van het gen (50, 1 25) .  

Bijzondere aandacht verdient de mededeling van Ben - Ishay en 
Izak (8) .  Zij beschrijven 4 patienten met G6PD deficientie en con
tinue hemolyse. Het glutathion gehalte is iets verlaagd en ligt in 
dezelfde orde als bij onze patient no. 32 .  De T1/2 51Cr bij deze pa
tienten, die een normaal bloedbeeld, normale reticulocyten waar
den, normaal serumijzer gehalte en nauwelijks verhoogd bilirubine 
gehalte in het serum hebben bedraagt respectievelijk 1 0, 6,5, 1 1  en 
1 6  dagen. De discrepantie tussen deze getallen en de overige bevin
dingen doet ernstige twijfel ontstaan aan de betrouwbaarheid van 
de resultaten van de overlevingsduurbepalingen met 51Cr bij deze 
pa tien ten. 

In de literatuur over G6PD deficientie van het type primaqulne
gevoeligheid bestaat verschil van mening over de vraag of deze pa
tienten buiten een crise tengevolge van geneesmiddelgebruik al (1 5) 
of geen (1 39,  1 79) versterkte afbraak van erythrocyten hebben. Het 
is de vraag of bepalingen met 51Cr nauwkeurig genoeg zijn om dit 
probleem op te lossen. Ook met DFP 32 werd door sommigen een 
verkorting van de overlevingsduur van de cellen buiten een crise 
gevonden (1 5).  
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Ook over de plaats van afbraak van de erythrocyten tijdens een 
crise heerst geen eenstemmigheid. Pannaciulli en medewerkers (1 44) 
maken aannemelijk dat na toediening van 30 mg primaquine ge
durende vijf of meer dagen de verdwijning van 51Cr uit de circu
latie samengaat met een vermeerdering van de radioactiviteit zowel 
in de milt als in de lever. De stijging treedt in de regel eerst op 
boven de milt en later boven de lever, maar is in het laatste orgaan 
veel sterker. Bij een patient met een zeer grote milt werd echter 
een flinke toename van de activiteit boven de milt en nauwelijks 
boven de lever gevonden. Bij normale ontvangers, die na toedie
ning van deficiente erythrocyten 30 mg primaquine gebruiken ge
durende een zelfde aantal dagen treedt hetzelfde patroon op bij 
de orgaanmetingen. Greenberg en Wong ( 68) menen op grond van 
hun waarnemingen, dat erythrocyten met G6PD deficientie, ge
merkt met 51Cr, onder invloed van primaquine intravasculair te 
gronde gaan, waarna het 51Cr in de lever wordt opgenomen. 

Uit deze gegevens kan worden geconcludeerd, dat de overlevings
cluur van erythrocyten met een laag G6PD gehalte bij parienten met 
continue hemolyse aanzienlijk verkort is, hetgeen gepaard kan gaan 
met een toename van de hoeveelheid 51Cr overwegend in de milt 
en in mindere mate in de lever. Aangezien na splenektomie geen 
verbetering van de hemolyse wordt gezien, wordt deze toename 6f 
niet veroorzaakt door een verm_eerderde opname van intacte ery
throcyten in de milt 6f berust op een aspecifieke relatie tussen 
dit orgaan en intacte erythrocyten met G6PD deficientie. 

De overlevingsduur van erythrocyten met hetzelfde lage G6PD 
gehalte kan bij parienten met primaquine overgevoeligheid zowel 
binnen de normale variatie breedte liggen als verkort zijn maar 
wordt zeker korter door toediening van primaquine. Hierbij treedt 
een toename van de hoeveelheid 51Cr op in milt en lever hetzij door 
opname van intacte erythrocyten, hetzij door opname van 51Cr als 
gevolg van intravasculaire hemolyse. Misschien is het zowel van het 
G6PD gehalte van de cellen als van de gebruikte hoeveelheid pri
maquine afhankelijk welk van de beide processen optreedt. 

Aan de betrouwbaarheid van overlevingsduurbepalingen van ery
throcyten met G6PD deficientie, gemerkt met Na251Cr04, kan 
twijfel bestaan. Het is nog niet bewezen dat deze gerechtvaardigd 
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is . Eerst zal moeten worden nagegaan of bij patienten met deze aan
doening een kwantitatief tekort van dit enzym soms gepaard gaat 
met een kwalitatieve verandering of met andere defecten van de 
erythrocyt. De mogelijkheid is zelfs niet uitgesloten dat de com
binatie vari een congenitale niet sferocytaire hemolytische anemie 
en het bezit van erythrocyten met G6PD deficientie bij één patient 
op toeval berust en de hemolyse niet door het defect veroorzaakt 
wordt (1 58) .  

f. Anemieën met H einz bodies en  soortgelijke insluitseis 

Heinz body arremieën zijn voor de beoordeling van de waarde 
van orgaanmetingen van bijzondere betekenis. Ten einde de schaarse 
gegevens te verzamelen zullen hier naast de congenitale niet sferocy
taire hemolytische arremieën ook de onderzoekingen over hemo
globinopathieën, waarbij soortgelijke insluitseis zijn aangetroffen, 
worden besproken. 

De milt is in staat het niet aan hemoglobine gebonden ijzer uit 
menselijke erythrocyten te verwijderen, terwijl de cel intact blijft 
en verder aan de circulatie deelneemt (30) . Erythrocyten die Heinz 
boclies bevatten worden echter - althans bij het konijn - als geheel 
uit de circulatie genomen en in de milt gedestrueerd (1 60) . Na 
splenektomie worden bij dit proefdier erythrocyten met insluitseis 
uit de circulatie geëlimineerd door de lever en het beenmerg (1 60) . 

Bij premature kinderen verdwijnen Heinz boclies langzamer uit 
de circulatie dan normaal, hetgeen ten dele wordt veroorzaakt door 
een verminderde activiteit van de milt (1 ) .  Ook bij kinderen die 
splenektomie hebben ondergaan worden dergelijke erythrocyten lang
zamer geëlimineerd dan voor de operatie, maar zij verdwijnen uit
eindelijk wel. Naar mate de splenektomie langer geleden is neemt 
de eliminatiesnelheid toe (1 ) .  Men kan veronderstellen dat lever en 
beenmerg in dit opzicht minder efficient werken dan de milt en een 
aanpassingsperiode nodig hebben om deze functie over te nemen. 
De verklaring zou kunnen zijn dat de organen, die deel uitmaken 
van het reticuloendotheliale systeem elkaar onderling beïnvloeden 
in hun prestatie vermogen, dat in zijn totaliteit bepaald wordt door 
het aanbod van materiaal (93) .  Na splenektomie is bij de rat name-
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lijk een toename van het sekwestrerend vermogen van de lever waar
genomen (93, 97, 1 03) .  

Bij Heinz body anemieën wordt de diagnose in de regel pas na 
splenektomie gesteld, omdat de insluitseis te voren niet ( 40) of -
bij uitzondering - in gering aantal ( 133 )  zijn opgemerkt, terwijl zij 
nog jaren na deze operatie een opvallend kenmerk van het bloed
beeld vormen. 

Bij een van de weinige patienten (1 33)  bij wie de diagnose Heinz 
body anemie v66r de splenektomie werd gesteld, onder meer op 
grond van de a;tnwezigheid van insluitsels, was de verdwijnings
curve van het 51Cr uit de erythrocyten biphasisch. De langzame 
component kwam overeen met een T1/2 51Cr van 1 0  dagen. De op
name van 51Cr was vermeerderd zowel in de lever als in de milt. 
TijJens de operatie werd bij deze patient waargenomen dat 6,8 per
cent van de erythrocyten in de miltarterie en 1 ,4 percent van de 
erythrocyten in de miltvene insluitseis bevatten. Na de splenektomie, 
waarvan geen succes werd gezien, was het aantal erythrocyten met 
insluitseis 40 percent. Waarschijnlijk gaan erythrocyten met derge
lijke insluitseis dus ook bij de volwassen mens voornamelijk in de 
milt ten gronde. Splenektomie beëindigt de versterkte afbraak van 
erythrocyten bij deze ziekte echter niet (40) . 

Vaak wordt een tijdelijk succes van splenektomie bij deze patien
ten vermeld. Dit werd gedocumenteerd door Goudemand (67) . Bij 
zijn patient was de T1/2 51Cr van autologe erythrocyten vijf dagen, 
en na transfusie van deze erythrocyten bij een ontvanger vier dagen. 
Eén maand na de splenektomie was de T1/2 51Cr van autologe ery
throcyten van cfe patient 25 dagen, dus normaal. Na toediening aan 
een ontvanger was de T1/2 51Cr van de erythrocyten van de patient 
zes dagen. Na de operatie was het hemoglobine gehalte gestegen 
evenals de hematocriet; het aantal reticulocyten en het serumbili
rubine waren aanzienlijk gedaald. Na zes maanden waren én ble
ven het hemoglobine gehalte en de hematocriet normaal, maar het 
percentage reticulocyten en het serumbilirubine was tot hetzelfde 
hoge niveau van voor de operatie teruggekeerd : hemoglobine 1 6,5 
gm percent, hematocriet 53  percent, reticulocyten 20 percent en 
serumbilirubine 1 9  mg/ 1 00 mi. 

De productie en de afbraak van erythrocyten bleek zowel voor 
als na de splenektomie aanzienlijk en in dezelfde mate vermeerderd 
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te zijn. Het effect van de extirpatie van de bloedrijke milt van 
800 g op het hemoglobine gehalte en de hematocriet kan derhalve 
niet worden toegeschreven aan een invloed op de erythrokinese. De 
verwijdering van het reservoir en de daarmee gepaard gaande daling 
van het piama volume lijken hiervoor verantwoordelijk. 

Er is een andere vonn van Heinz body anemie beschreven (89), 
met vermoedelijk een abnormaal hemoglobine, dat overeenkomst 
vertoont met Hb. Köln. De ziekte gaat gepaard met insluitseis die 
na splenektomie in de erythrocyten aantoonbaar zijn, maar voor
dien niet worden waargenomen. De auteur beschrijft een patiente 
met een goed gecompenseerde hemolytische anemie; hemoglobine 
92 percent, hematocriet 45 percent, reticulocyten 7 percent en een 
serumbilirubine van 1 ,8 mg/1 00 mi. Vóór de splenektomie werd -
bij dit bloedbeeld - een T1/2 51Cr 9,5 dag gevonden. Het resultaat 
van de orgaanmetingen wordt weergegeven door een miltilever ver
houding van 3 : 1 .  Na splenektomie was de patient verbeterd (labo
ratorium gegevens worden niet vermeld) en de T1/2 51Cr was toen 
1 4  dagen. Bij een tweede patient met deze aandoening - hemoglobine 
7 5 percent, hematocriet 4 1 ,5 percent, reticulocyten 1 0  percent, 
serumbilirubine 1 ,8 mg/1 00 mi - was de T1/2 51Cr 1 0  dagen met 
een milt/lever verhouding van 2,5 : 1 ;  splenektomie werd bij deze 
patient niet verricht. 

Het resultaat van de overlevingsduurbepalingen blijkt hetzelfde 
te zijn bij deze twee patienten, waarvan de ene een gecompenseerde 
en de andere een gedecompenseerde hemolytische anemie heeft. 
Wanneer men mag aannemen, dat een T1/ 2 51Cr van 1 5  dagen of 
korter altijd gepaard gaat met een gedecompenseerde hemolyse (1 83 )  
i s  de  uitslag van de  overlevingsduurbepalingen onwaarschijnlijk. 

Deze gegevens tonen voorts aan dat de miltilever index niet 
adequaat is om de resultaten van het onderzoek weer te geven. Uit 
de publikatie kan niet worden afgelezen of er al of geen opname 
van 51Cr in de lever plaats had, evenmin komt het verloop van de 
51Cr opname in de milt gedurende de tijd van het onderzoek tot 
uiting. Bovendien blijkt uit het resultaat van de splenektomie bij 
deze patient dat op basis van de miltilever index geen betrouwbare 
voorspelling mogelijk is. 

De veronderstelling dat niet alleen de bepaling van de over
levingsduur onbetrouwbaar is, maar ook de orgaanmetingen een 
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misleidende indruk hebben gegeven, doordat inderdaad een aanzien
lijke opname van 51Cr in de milt plaats vond, terwijl splenektomie 
geen effect had op de hemolyse, vindt steun in de onderzoekingen 
over enkele hemoglobinopathieën. 

Bij patienten met hemoglobinopathie Zürich zijn alleen insluitseis 
in de erythrocyten aanwezig na gebruik van bepaalde geneesmidde
len, zoals sulfapreparaten en primaquine, die een hemolytische crise 
veroorzaken (86) . 

Tijdens een dergelijke crisis was de T1h 51Cr van autologe erythro
cyten 1 ,5 dag. Buiten een crise bleek de T1/2 51Cr bij twee waar
nemingen respectievelijk 1 3  en 1 1  dagen te zijn . Bij de orgaanme
tingen, die toen werden verricht, was de opname van 51Cr in de 
milt, de lever en het beenmerg niet vermeerderà" Na transfusie van 
deze erythrocyten bij een normale ontvanger met een milt� was de 
T1/2 51Cr 9-1 2 dagen; bij een andere recipient was dit 1 1  dagen, 
maar na gebruik van een voor de patient schadelijk geneesmiddel 
werd een T112 51Cr van 3 dagen gevonden. Normale erythrocyten 
hebben bij patienten met deze ziekte een normale overlevingsduur. 
Gezien de hemoglobinemie, die ook buiten een crise aanwezig is, 
wordt deze ziekte gekenmerkt door een intravasculaire hemolyse, 
veroorzaakt door een intracorpusculair defect (86) . 

Hoewel blijkens een onderzoek van de inc01 poratie met 59Fe in 
vitro en in vivo hemoglobine Zürich en hemoglobine A ongeveer 
in gelijke mate worden gesynthetiseerd blijkt het hemoglobine Zü
rich slechts 25 percent te vormen van het totale perifere hemo
globine in het bloed van dezelfde patient ( 1 54, 1 94) . Dit kan slechts 
worden verklaard door een preferentiele destructie van erythrocyten 
die hemoglobine Zürich bevatten of als gevolg van selectieve ver
wijdering van dit hemoglobine uit de cel (1 54).  Gezien de resultaten 
van de orgaanmetingen vindt dit proces - althans buiten een crise -
niet plaats in de milt, hetgeen een destructie van de erythrocyt als 
geheel meer waarschijnlijk maakt. Waar het proces plaats heeft tij
dens een crise - wanneer er insluitseis zijn - is niet bekend; orgaan
metingen zijn tijdens deze phase niet verricht. 

Aangezien sulfapreparaten en primaquine bij deze patienten 
oxydatieve hemolyse teweeg brengen kan men zich afvragen (hoofd
stuk II) of N a2 51Cr0 4 voor het bepalen van de overlevingsduur 
van deze erythrocyten betrouwbaar is. 
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Rigas en Koler ( 155 ,  1 56) hebben bewezen dat bij hemoglobino
pathie H de abnormale structuur van hemoglobine H de oorzaak 
is van de verkorte levensduur van de erythrocyt en dat de stabili
teit van dit hemoglobine bovendien vermindert onder invloed van 
bepaalde geneesmiddelen. Wanneer erythrocyten met hemoglobine 
H een leeftijd van 40 tot . 45 dagen bereikt hebben, daalt het ge
halte van een aantal enzymen en het glutathion in de cel. Er ont
staat methemoglobine en het hemoglobine H denatureert en precipi
teert. In reticulocyten worden deze insluitseis nooit gezien. 

De erythrocyten vinden hun einde in de milt, want na het mer
ken van de erythrocyten met 51Cr v66r splenektomie blijkt de con
centratie van 51Cr in het miltweefsel zeven maal zo hoog als de 
concentratie in het erdoor stromende bloed. Wanneer het bloed van 
de patient na splenektomie wordt getransfundeerd bij een normale 
ontvanger verdwijnt 30 tot 45 percent van het 51Cr in 45 minuten 
uit de circulatie, hetgeen gepaard gaat met opname van 51Cr in de 
milt. Later vindt een stijging van de activiteit plaats boven àe lever, 
beenmerg en longen. 

Zoals reeds werd vermeld bindt hemoglobine H, tengevolge van 
de verdubbeling van het aantal fJ ketens, in vitro twee maal zoveel 
51Cr als dezelfde hoeveelheid hemoglobine A. Het is echter gebleken, 
dat na het merken van de erythrocyten in vivo intracellulair een 
overdracht van de isotoop van hemoglobine A naar hemoglobine H 
plaats heeft, waardoor dit laatste zelfs 1 3  maal zoveel radioactivi
teit bevat als hemoglobine A (61 ) .  Bij patienten met hemoglobino
pathie H, die geen splenektomie hebben ondergaan zijn bovendien 
de hemoglobines A en H ongelijkmatig over de afzonderlijke ery
throcyten verdeeld ( 6 1 ) .  

Bij patienten met hemoglobinopathie H vindt derhalve een selec
tieve eliminatie plaats in de milt van het zeer selectief gemerkt 
hemoglobine H, dat ongelijkmatig over de erythrocyten gedistri
bueerd is, hetzij door destructie van de erythrocyt als geheel, hetzij 
door verwijdering uit de cel, die intact blijft. Dit maakt een over
levingsduurbepaling met Na251Cr04 onbetrouwbaar en veroorzaakt 
bij orgaanmetingen een hoge selectieve opname van 51 Cr in de milt. 
Dat dit inderdaad het geval is, terwijl splenektomie de hemolyse 
niet verbetert is door Gabuzda et al. overtuigend aangetoond ( 6 1 ) .  

Men kan veronderstellen dat d e  kortere levensduur van de 
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erythrocyten met hemoglobine H een gevolg is van een versnelling 
van het normale verouderingsproces van de erythrocyt, veroorzaakt 
door de verhoogde neiging van erythrocyten met hemoglobine H 
geoxydeerd te worden door de vermeerdering van het aantal reac
tieve sulfhydrylgroepen van dit hemoglobine. Dit zal gepaard gaan 
met een aanzienlijke toename van de productie. De milt fungeert 
hier dan, evenals bij normale personen, als begraafplaats en niet als 
slachthuis van erythrocyten en extirpatie van dit orgaan beïnvloedt 
de hemolyse derhalve niet. 

Wanneer men zou mogen aannemen dat Heinz body anem1een 
een uiting zijn van een versnelling van de erythrokinese samen
hangend met een versnelling van het normale verouderingsproces 
van de erythrocyt door oxydatieve hemolyse, waarbij deze cellen 
hun natuurlijke einde vinden in de milt en de lever) kan geen resul
taat van splenektomie verwacht worden. Bepaalde oorzaken van 
oxydatieve hemolyse, zoals de verdubbeling van het aantal 1J ketens 
bij het hemoglobine H, kunnen een zeer selectieve merking van 
erythrocyten tot gevolg hebben (mede door intracellulaire over
dracht van de isotoop) waardoor selectieve opname van 51Cr in de 
milt ontstaat en orgaanmetingen een misleidende indruk geven. Het 
gebruik v1.n Na251Cr04 voor het merken van erythrocyten bij dez(! 
anemieën lijkt daarom ongewenst. 

Conclusie 

Uit de resultaten van de orgaanmetingen na toediening van met 
Na251Cr04 gemerkte erythrocyten aan patienten met congenitale 
niet sferocytaire hemolytische anemie zonder nadere typering kan 
worden geconcludeerd, dat selectieve sekwestratie van erythrocyten 
in de milt zich bij patienten met deze aandoening in de regel niet 
voordoet. Aangezien de indeling volgens Selwyn en Dacie in de ty
pen I en II niet altijd overeen stemt met de resultaten van het bio
chemisch onderzoek van de erythrocyten en bovendien niet alle 
defecten onder één van deze types kunnen worden gerangschikt 
brengen de gegevens, verkregen op basis van deze typering de ken
nis niet verder. 

Bij patienten met PK deficientie geven orgaanmetingen, na toe-
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diening van met Na251Cr04 gemerkte erythrocyten� correct aan dat 
een verlenging van de overlevingsduur van volwassen erythrocyten 
na splenektot�ie niet verwacht kan worden. Dat splenektomie bij 
deze patienten niettemin een beperkt maar belaugrijk resultaat heeft 
door een betere overlevingskans van de defecte reticulocyten en an
dere onrijpe voorstadia van de rode cel en een vermindering van 
de transfusiebehoefte, blijkt alleen uit orgaanmetingen verricht na 
toediening van 59F e. 

Wanneer een ernstig gebrek aan gereduceerd glutathion in de 
erythrocyten bestaat, beschadigt Na251Cr04 deze cellen, hetgeen ge
paard gaat met selectieve sekwestratie van erythrocyten in de milt. 
Het is daarom niet geschikt voor het verrichten van overlevings
duurbepalingen en orgaanmetingen bij patienten met een deficientie 
van glutathion. Dit heeft in beginsel consequenties voor het gebruik 
van Na251Cr04 bij het merken van erythrocyten van patienten met 
een gebrek aan glutathion reduktase of glucose-6-fosfaat dehydro
genase of eventuele andere defecten in het redox-systeem en de 
hexosemonofosfaat shunt van de erythrocyt. Sommige resultaten van 
de thans bekende overlevingsduurbepalingen bij patienten met der
gelijke deficienties van de rode cellen steunen deze veronderstelling 
enigszins zonder echter een bewijs te vormen. Bij glucose-6-fosfaat 
dehydrogenase deficientie geven orgaanmetingen - voor zover ver
richt - correct aan dat geen resultaat van splenektomie is te ver
wachten. 

Wanneer men zou mogen aannemen dat Heinz body anemiën 
een uiting zijn van een versnelling van de erythrokinese samen
hangend met een versnelling van het normale verouderingsproces 
van de erythrocyt door oxydatieve hemolyse, waarbij deze cellen 
hun natuurlijke einde vinden in de milt en de lever, kan geen re
sultaat van splenektomie verwacht worden. Bepaalde oorzaken van 
oxydatieve hemolyse, zoals de eigenschappen van het hemoglobine H 
kunnen een zeer selectieve merking van erythrocyten tot gevolg 
hebben, waardoor een selectieve opname van 51Cr in de milt ontstaat 
en orgaanmetingen een misleidende indruk geven. Het gebruik van 
N251Cr04 voor het merken van erythrocyten bij deze anemieën lijkt 
daarom ongewenst. 
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VI. Hemoglobinopathieën 

Naar aanleiding van eigen waarnemingen bij drie pa tienten met 
thalassemia minor zijn enkele gegevens bijeengebracht over de re
latie tussen de milt en de anemie bij enkele hemoglobinopathieën. 

Bij drie parienten met thalassemia minor (Tabel III, no. 33 ,  34 en 
35)  werd een geringe verkorting van de overlevingsduur van de 
erythrocyten in de eigen circulatie gevonden, die alleen bij parient 
no. 33 had geleid tot een SL, die iets aan de hoge kant was. Bij pa
tient no. 34 bleek de overlevingsduur van normale donorerythro
cyten eveneens verkort te zijn, hetgeen gepaard ging met een ver
meerderde opname van 51Cr uitsluitend in de milt. Deze patiente 
kreeg ter handhaving van haar bloedbeeld eens per drie weken twee 
flessen bloed. Twee maanden na de splenektomie was het Hb 1 0,8 ,  
later 8 g percent met 3 ,8  millioen erythrocyten per ml en 17  per
cent reticulocyten. Deze situatie kon zonder transfusies gehandhaafd 
worden. Hoewel de anemie niet aantoonbaar is verbeterd was het 
aantal reticulocyten na de operatie steeds veel hoger dan voordien 
en was de transfusiebehoefte aanzienlijk gedaald. Dit is een bekende 
ervaring bij parienten met thalassemie (1 72), en is ook waargeno
men bij Hb C!thalassemie (1 1 9) .  

Het is gebleken dat de voornaamste factor in de pathogenese van 
de thalassemie een genetisch bepaald defect is in de hemoglobine 
synthese en de erythropoiese (7 4). Hierdoor is het aantal levens
vatbare erythrocyten dat in de circulatie komt te gering om de 
verhoogde behoefte ontstaan als gevolg van een vermeerderde af
braak van de levensvatbare rode cellen te dekken (5, 175) .  Dit is 
duidelijk aangetoond door het onderzoek van de celaanmaak met 
behulp van 59Fe te combineren met het onderzoek van de celafbraak 
met 51Cr en het gedrag van beide isotopen in beenmerg, milt en 
lever te vervolgen (1 17) .  Daarbij kwam tevens naar voren dat de 
verschillen in de erythrokinese tussen thalassemia major en minor 
van graduele aard zijn. 

Uit de orgaanmetingen blijkt dat er twee populaties van erythro
cyten ontstaan, waarvan de ene niet levensvatbaar is en hetzij direct 
in het beenmerg te gronde gaat, hetzij binnen drie dagen in de milt. 
De verhouding tussen de hoeveelheden, die in het beenmerg of in de 
milt gedestrueerd worden kan van patient tot patient varieren. Bij 
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thalassemia 1ninor lijkt meer in de milt te gronde te gaan. Een deel 
van het ijzer, dat in de milt wordt afgezet, is afkomstig van niet 
in het hemoglobine geïncorporeerd ijzer, dat in de milt uit de cel 
wordt verwijderd zonder dat de cel te gronde gaat (30, 1 1 7) .  (Men 
spreekt van ineffectieve erythropoiese en ineffe�tieve incorporatie) . 
De andere populatie van de erythrocyten konit levensvatbaar in 
de circulatie, maar de overlevingsduur van deze cellen is verkort 
(5 , 54, 85 ,  146, 1 75) en de verdwijning ervan gaat gepaard met 
opname van het 51Cr zowel in de lever als - in sterkere mate - in 
de milt (85 ,  1 1 7, 1 71 ) .  

De overlevingsduur van de  erythrocyten van deze parienten is 
niet alleen verkort in hun eigen circulatie, maar nog meer in de 
circulatie van een normale ontvanger met milt. In een ontvanger 
zonder milt is de overlevingsduur ongeveer dezelfde als in hun 
eigen circulatie (1 85) .  Korter gezegd : erythrocyten van parienten 
met thalassemie leven het langst in een recipient zonder milt, iets 
korter in hun eigen circulatie en duidelijk veel korter in een nor
male ontvanger in aanwezigheid van de milt (1 85) .  

Belangrijker i s  het feit, dat de erythrocyten van normale donoren 
een verkorte overlevingsduur hebben bij parienten met thalassemie 
(1 71 ,  1 72), bij wie zij - ook blijkens onze waarneming - in de milt 
te gronde gaan (1 71) .  Na splenektomie van de patient overleven 
donorcellen echter normaal in zijn circulatie, zelfs jaren nadat deze 
ingreep is verricht en de patient inmiddels weer transfusies heeft 
ontvangen. Aangezien hier sprake is van een extracorpusculair effect 
naast het intracorpusculair defect en geen antilichamen tegen do
norcellen aantoonbaar zijn (1 72) neemt men aan dat dit effect ver
oorzaakt wordt door de milt (1 71 ,  1 72). 

De milt is in deze gevallen inderdaad groot. Men zal hier dus 
denken aan een hyperplasie door de verhoogde activiteit van het 
orgaan en aan reservoir vorming. Een argument daarvoor is, dat bij 
de parienten in deze situatie ook een leukopenie en soms een trom
bocytopenie wordt gezien. Onder deze omstandigheden kunnen 
blijkbaar normale erythrocyten gesekwestreerd worden. 

Dit maakt begrijpelijk dat het resultaat van splenektomie bij deze 
patienten primair niet is gelegen in een verlenging van de over
levingsduur van de eigen erythrocyten maar in de vermindering van 
de transfusiebehoefte ( 1 72) . Deze wordt niet alleen veroorzaakt 
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doordat de donorcellen na de operatie een langere levensduur heb
ben (en na jaren nog hebben) bij eventuele transfusies, maar ook 
doordat de eigen erythropoiese niet meer door de transfusies onder
drukt wordt ( 172) . Aangezien. de grote milt met reservoir ook reti
culocyten sekwestreert blijven na de operatie meer van de reticulo
cyten levensvatbaar en voor de circulatie behouden. 

Bij patienten met pernicieuze anemie placht - voor de toepassing 
van de levertherapie - enige verbetering op te treden na splenek
tomie. Deze kan op analoge wijze worden verklaard als gevolg van 
de verlenging van de levensduur van de weinig levenvatbare voor
stadia van de rode cel, die in de milt gesekwestreerd worden (5 8) .  
De sekwestratie van volwassen erythrocyten in dat orgaan i s  blij
kens de bevindingen bij onze patienten (Tabel II, no. 1 3  t!m 1 5) 
te gering om het effect van de operatie te verklaren. Hetzelfde geldt 
vermoedelijk voor de anemia refractoria sideroblastica (Tabel II, 
no. 1 6) .  Een gecombineerd onderzoek met 59Fe en 51Cr zal echter 
voor het leveren van het bewijs nodig zijn. 

Een vergelijking met de problemen, die zich voordoen bij pa
tienten met sikkelcelanemie is belangwekkend. Hier is eveneens een 
belangrijke ineffectieve component bij de erythropoiese, maar de 
versterkte afbraak van de erythrocyten is de voornaamste oorzaak 
van de anemie (1 1 8 , 1 1 9) .  

Bij deze patienten i s  de overlevingsduur van de gemerkte rode 
cellen in de eigen circulatie ernstig verkort ( 174) .  Wanneer de milt 
niet vergroot is gaat dit gepaard met een hoge activiteit boven de 
lever tijdens de eerste meting en een lage activiteit boven de milt. 
Daarna vindt een vermeerderde opname van 51Cr plaats, uitsluitend 
in de lever (98,  1 1 1 ,  1 1 8) .  De overlevingsduur van sikkelcellen is 
eveneens verkort in de circulatie van een normale ontvanger met 
een milt (98, 1 74) en gaat dan gepaard met een vermeerderde op
name van 51Cr, zowel in de milt als in de lever, maar overwegend 
in het eerste orgaan (98 ) .  De overlevingsduur van normale erythro
cyten is bij patienten met deze hemoglobinopathie normaal als de 
milt niet vergroot is (98) . 

Bij een beperkt aantal patienten met sikkelcelanemie is de milt 
vergroot. Bij hen gaat een aanzienlijk verkorte overlevingsduur van 
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autologe erythrocyten (1 1 8, 1 19, 1 59, 1 74) gepaard met eërt zëer 
hoge activiteit in de milt en een geringe 51Cr opname in de lever 
(1 1 8, 1 19, 1 59). Ook normale erythrocyten worden dan in de cir
culatie van deze patienten snel afgebroken (159, 1 74) met een sterke 
toename van de activiteit boven de milt (1 59).  Na splenektomie van 
een patient met grote milt is de overlevingsduur van autologe rode 
cellen nog steeds aànzienlijk verkort, maar ligt dan in dezelfde orde 
van grootte als bij de patienten bij wie de milt aanwezig, maar niet 
vergroot is (1 1 9, 1 59) .  

Bij patienten met sikkelcelanemie ontstaan door recidiverende 
trombusvorming multipele infarcten in de milt, die vaak auto
splenektomie tot gevolg hebben. Daarbij blijft soms slechts een fi
breus restant van het orgaan over. 

Blijkbaar is de milt de voornaamste plaats voor de afbraak van 
de erythrocyten van deze patienten. Indien tengevolge van auto
splenektomie dit orgaan uitvalt vindt de afbraak in de lever plaats 
en wordt de overlevingsduur van de eigen erythrocyten langer. In
dien autosplenektomie uitblijft is de milt niet alleen de voornaamste 
plaats van afbraak, maar treedt bovendien hyperplasie op en vor
ming van een reservoir, waardoor ook normale rode cellen daar te 
gronde gaan. Splenektomie h�èft dan een verlenging van de over
levingsduur van deze cellen tot gevolg. 

Aanhangsel: Kruistransfusies 

Het vereist na het voorafgaande nauwelijks toelichting dat de 
tamelijk verbreide opvatting, dat tussen intracorpusculaire en extra
corpusculaire oorzaken van hemolytische anemie onderscheid kan 
worden gemaakt door toepassing van zogenaamde cross transfusions 
onjuist is. 

Bij een intracorpusculair defect (b.v. hereditaire sferocytose) zou 
de overlevingsduur van de erythrocyten van de patient verkort zijn 
in de eigen circulatie en in die van een gezonde ontvanger. Bij een 
extracorpusculaire oorzaak (b.v. hemolyse door autoimmuun anti
lichamen) zou de overlevingsduur van de erythrocyten van de pa
tient in zijn eigen circulatie verkort zijn, maar normaal in die van 
een gezonde ontvanger (41 ,  1 14, 1 15 ,  1 68) .  

Het is bekend dat de resultaten van deze proef onbetrouwbaar 
kunnen zijn tengevolge van een inkompatibiliteit tussen de donor-
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erythrocyten en de ontvanger door de aanwezigheid van antilicha
men, die met de gebruikelijke serologische methoden niet aantoon
baar zijn. 

Constantoulakis et al. hebben aangetoond dat erythrocyten van 
patienten met een autoimmuun hemolytische anemie dikwijls een 
verkorte overlevingsduur hebben in de circulatie van de normale 
ontvanger. De destructie van de erythrocyten wordt, volgens deze 
auteurs, zowel bij de donor als bij de ontvanger bepaald door de 
activiteit van de antilichamen, de elutie daarvan in vivo en de 
werkzaamheid van het complement (27) . 

In het voorafgaande deel zijn onderzoekingen vermeld waaruit 
blijkt, dat de overlevingsduur van erythrocyten met een bepaald 
intracorpusculair defect, thalassemie, in de circulatie van een normale 
ontvanger afhankelijk is van de aanwezigheid van diens milt, ter� 
wijl normale erythrocyten een kortere overlevingsduur heFben in 
de circulatie van de patient. Bij patienten met sikkelcelanemie is de 
overlevingsduur van normale donorerythrocyten afhankelijk van de 
grootte van de milt van de patient; normaal als de milt niet ver
groot is en verkort bij splenomegalie. 

De overlevingsduur van met Na251Cr04 gemerkte erythrocyten 
met een gebrek aan glutathion bij een ontvanger is afhankelijk van 
de voor het merken gebruikte dosis Na251Cr04• Het sekwestratie
patroon van kleine hoeveelheden met Na251Cr04 gemerkte erythro
cyten bij een ontvanger kan vermoedelijk verschillen van het pa
troon dat samengaat met het gebruik van een grotere hoeveelheid 
aldus gemerkte erythrocyten bij de patient zelf (1 1 2) .  

De moeilijkheden verbonden aan de  interpretatie van de  resultaten 
van dergelijke transfusies worden geïllustreerd door de uitslagen 
van het onderzoek verricht bij een patiehte met anemie en een af
wijking in de ijzerstofwisseling van onbekende aard. De overlevings
cluur van met Na251Cr04 gemerkte autologe en donorerythrocyten 
in de circulatie van patiente werd onderzocht. De overlevingsduur 
van haar erythrocyten werd tevens nagegaan bij twee patienten met 
idiopathische thrombocytopenische purpura, waarvan één splenek
tomie had ondergaan. Als ultimum refugium werd bij deze patiente, 
die geen vergrote milt had en "leefde" op transfusies splenektomie 
verricht. Na de operatie steeg het aantal reticulocyten en vermin-
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derde de transfusie behoefte. De resultaten van het onderzoek zijn 
samengevat in Tabel V. 

TABEL V. PATlENTE MET ANEMIE EN EEN STOORNIS IN DE IJZERSTOFWISSELING 

getransfun-
Ontvanger Hb Ery Re tic. T1f2 Sekwestratie deerde 

g. pct. mill/mm3 pct. 51Cr milt lever erythrocyten 

Pa tien te 3,2 2,7 8,0 1 0  49 6 eigen 
Patiente 1 1  1 0  -2 donor 
I.T.P. 14,3 4,2 0,8 1 8  140 1 0  patiente 
I.T.P. na 
splenektomie 1 6,0 4,8 0,9 3 1  28 patiente 
Patiente na 
splenektomie 4,2 2,8 20,0 

Een poging deze gegevens te verklaren moet uitgaan van de ver
onderstelling dat de erythropoiese bij de patiente niet effectief is 
als gevolg van een . intracorpusculair defect waardoor niet levens
vatbare voorlopers van de erythrocyt in de milt te gronde gaan. Dit 
kan slechts door een onderzoek met 59Fe worden vastgesteld en blijkt 
derhalve niet uit de gegevens. Het verklaart de stijging van het 
percentage reticulocyten en de verminderde transfusie behoefte na 
splenektomie. Daarnaast moet een niet aantoonbare extracorpuscu
laire factor in het plasma van de patiente aanwezig zijn, die intra
vasculaire destructie van autologe en van donorerythrocyten in haar 
circulatie tot gevolg heeft. Wanneer deze factor na het wassen van 
de erythrocyten verdwenen is, wordt de normale overlevingsduur 
van de erythrocyten van patiente bij de ontvanger zonder milt ver
klaarbaar mits men aanneemt, dat de milt van de andere ontvanger 
een kleine hoeveelheid erythrocyten van patiente sekwestreert, om
dat deze abnormaal zijn, maar door het ontbreken van de extra
corpusculaire factor niet intravasculair te gronde gaan. Het ge
wrongen karakter van dergelijke speculaties achteraf bewijst de zeer 
betrekkelijke waarde van deze transfusieproeven voor de praktijk. 

VII. Idiopatische verworven hen1olytische anemie 

Van een idiopatische verworven hemolytische anemie is sprake 
wanneer de levensduur van de erythrocyten verkort is zonder dat 
deze cellen congenitale afwijkingen bezitten of een verband met een 
andere, primaire, ziekte aantoonbaar is. Bij een aantal patienten 
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blijkt de hemolyse een immunologische genese te hebben. De ge
wassen erythrocyten van deze patienten tonen meestal, maar niet 
altijd (55) ,  agglutinatie met het antiglobulineserum van Coombs, 
een positieve directe antiglobuline (Coombs) test. Bij een deel van 
de patienten kunnen geen antilichamen worden aangetoond en blijft 
de oorzaak van de hemolyse gewoonlijk onbekend (37) . 

De agglutinatie van erythrocyten met Coombs serum wijst alleen 
op de aanwezigheid van een eitwit, dat meestal een globuline is, 
op het oppervlak van de erythrocyt. Agglutinatie kan derhalve ook 
het gevolg zijn van bedekking van het celoppervlak met eiwit dat 
geen antilichaam karakter heeft, zoals bijvoorbeeld het transferrine 
aan het oppervlak van reticulocyten (94) . Het is echter waarschijnlijk 
dat globulinen aan het oppervlak van erythrocyten in de meeste 
gevallen van hemolytische anemie met een positieve Coombs test 
specifieke antilichamen zijn, gericht, hetzij tegen een exogeen hapteen 
( 60, 79) , hetzij tegen antigenen van het stroma van de erythrocyt. 
(39) . 

De afgelopen jaren is gebleken, dat er een nauw verband bestaat 
tussen de serologische eigenschappen van bepaalde bloedgroep anti
lichamen, dus iso-antilichamen, vastgesteld door onderzoek in vitro 
en de wijze waarop deze aanleiding geven tot destructie van erythro
cyten in vivo (34, 87, 1 00, 1 27) . Hetzelfde verband leek ook te 
bestaan ten aanzien van auto-antilichamen (1 00) . 

Het blijkt dat antilichamen, die in vitro in aanwezigheid van 
complement hemolyserend werken, in vivo onder binding van com
plement oorzaak zijn van intravasculaire hemolyse (34, 1 00, 1 27) . 
Complete, agglutinerende, antilichamen, die erythrocyten gesuspen
deerd in zoutoplossing tot agglutinatie brengen in vitro veroorzaken 
sekwestratie van erythrocyten in de lever als de titer van de anti
lichamen hoog is (1 00, 1 27) ,  en alleen in geringe mate ook in de 
milt als de titer laag is (34, 1 00) . Incomplete antilichamen die 
complement binden, leiden tot sekwestratie van erythrocyten in de 
lever en die geen complement binden leiden tot sekwestratie van 
erythrocyten in de milt (87, 1 00), en alleen bij hoge titers van de 
antilichamen ook tot sekwestratie in de lever (1 00, 1 27) . In principe 
geven dus complete antilichamen en incomplete die complement 
binden, aanleiding tot sekwestratie van erythrocyten in de lever en 
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incomplete niet complement bindende antilichamen veroorzaken 
sekwestratie van erythrocyten in de milt (100, 1 27). Dit patroon, 
bepaald door de aard van de antilichamen, wordt gemodificeerd 
door de hoeveelheid ervan en hangt samen met de aard van de 
intravasculaire agglutinaten: kleine agglutinaten worden gesekwe
streerd in de milt en grote in de lever (29 ,  99, 1 29).  Noch onder 
experimentele - noch onder klinische omstandigheden wordt sekwe
stratie van erythrocyten in de longen door intravasculaire aggluti
naten waargenomen (99) . Sekwestratie in dat orgaan is het gevolg 
van extravasatie in de alveoli tengevolge van idiopatische pulmo
nale hemosiderosis, zoals ook wij hebben kunnen waarnemen (tabel 
II, patient no. 1 7) of van thrombusvorming (1 1 1) .  

D e  sekwestratie van gesensibiliseerde erythrocyten in d e  milt 
wordt veroorzaakt doordat incomplete antilichamen de erytlîrocyten 
tot agglutinatie brengen in aanwezigheid van fibrinogeen en soort
gelijke anisometrische macromoleculen, zeker wanneer de concentra
tie daarvan in serum of plasma is vermeerderd, zoals bij bepaalde 
ziekten en onder normale omstandigheden ook in de milt het geval 
is (100). 

De  milt werkt daarbij bovendien als een zeer efficient filter. Dit 
kon worden aangetoond onder meer door toediening van erythro
cyten bedekt met een bepaalde hoeveelheid incomplete, niet comple
ment bindende, antilichamen zowel aan een patient met milt als 
aan een patient zonder milt. Onder deze omstandigheden wordt één 
percent van het bloed bij één enkele passage door de lever gezuiverd 
van deze erythrocyten tegen drie tot vier percent bij één enkele 
passage door de milt (99, 128 ,  1 29) . 

. 

Het effect van splenektomie op de versterkte afbraak van erythro
cyten was tot voor kort bij de individuele patient met idiopatische 
verworven hemolytische anemie niet te voorspellen. Op grond van 
de gegevens verzameld bij enkele grote series patienten (21 ,  1 90) 
neemt men aan dat het resultaat van de operatie gunstig is bij 50  
percent van de  geopereerde patienten. Dit houdt niet in dat bij deze 
patienten de abnormale hemolyse na de ingreep altijd is geëindigd, 
maar kan ook betekenen dat een gedecompenseerde hemolytische 
anemie een gecompenseerd karakter krijgt. Uit deze gegevens kon 
tevens worden afgeleid dat het resultaat van de operatie slechter is 
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naar mate de anemie erger is en de patient jonger en dat een relatief 
kleine milt een ongunstig vooruitzicht biedt (2 1 ) .  Sommige auteurs 
( 44) menen zelfs, dat splenektomie bij deze pa tienten nooit een kura
tief karakter heeft en daarom niet moet worden ondernomen v66r 
een langdurige behandeling met corticosteroïden heeft gefaald en 
alleen als de milt groot is. Daarnaast staat de opvatting van Crosby 
(3 1 )  dat splenektomie een goed resultaat heeft bij 75 percent van 
de patienten bij wie de toediening van corticosteroïden gedurende 
twee maanden geen succes heeft opgeleverd. Er bestaat geen enkele 
twijfel aan de hoge mortaliteit van de ziekte als zodanig (37) en 
aan het verhoogde risico van splenektomie bij deze vorm van hemo
lytische anemie vergeleken bij hereditaire sferocytose (37) . Derhalve 
is geprobeerd de indicatie tot splenektomie beter te funderen door 
orgaanmetingen na toediening van met 51Cr gemerkte erythrocyten 
te combineren met meer of minder volledig serologisch onaerzoek. 

Uit de literatuur werden de gegevens van zeven auteurs (1 6, 57, 
64, 8 8, 1 1 1 , 1 20, 1 6 1 )  over 47 patienten bijeen gebracht, die een 
beoordeling van de waarde van orgaanmetingen mogelijk maken. 
Van vijf patienten is alleen bekend dat de directe Coombstest po
sitief was en van de anderen is vermeld of de antilichamen van het 
warmte of het koude type waren. Zoals bekend zijn warmte anti
lichamen gewoonlijk incomplete sensibiliserende antilichamen actief 
bij 37° C en koude agglutininen meestal complete antilichamen, die 
nogal eens voorkomen tesamen met hemolysinen. Zij zijn niet actief 
bij 37° C maar vooral bij lagere temperaturen. Incomplete koude 
antilichamen met lage titer, waaraan weinig klinische betekenis 
wordt toegekend, zijn niet vermeld door de auteurs. Deze gegevens, 
waaronder die van zeven patienten met idiopatische verworven 
hemolytische anemie, beschreven door Brongers ( 16) zijn vermeld 
in tabel VI. 

Uit deze tabel blijkt dat bij ongeveer de helft van de 47 onder
zochte patienten een selectieve opname van 51Cr in de milt werd 
gevonden. Warmte agglutininen kunnen tot diverse "patronen" aan
leiding geven; er werd daarbij 20 maal een vermeerderde opname 
van 51Cr uitsluitend in de milt waargenomen tegen 1 6  maal een 
vermeerderde opname in milt en lever of selektief in de lever. 
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TABEL VI. 

Antilichamen Directe Voerspelling 
Vermeerderde Aantal agglutinerende hemolyserende Coombstest splenektomie 
opname 51Cr pa tienten warmte koude warmte positief goed 

Aller,n milt 24 20 4 13 
Milt en lever 1 7  1 2  4 2 
Lever en milt 2 2 1 
Alleen lever 2 2 (1) 
Geen van 2 1 1 
beide organen 
--- -

Totaal 47 3 6  5 1 5 1 6  

1 7  

Samenvatting van d e  resultaten van het serologisch onderzoek e n  d e  orgaan
metingen bij 47 patienten bijeengebracht uit de literatuur ( 16, 57, 64, 88,  1 1 1 , 
1 20, 1 61). Het verband tussen de opname van "1Cr in de organen enerzijds en 
de resultaten van de voorspellingsproei en de aard van de antilichamen ander
zijds, kan hieruit worden afgelezen. Het cijfer tussen haakjes duidt aan dat deze 
patient twee keer in de tabel voorkomt: er werden zowel warmte agglutininen 
als koude agglutininen met hoge titer aangetroffen. 

Er werd 1 3  maal een goed resultaat (bij selectieve opname van 51Cr in de 
milt) en 3 maal een slecht resultaat van splenektomie correct voorspeld. Eén 
voorspeld succes bleef uit. 

Hemolyse alleen van intravasculaire aard werd hierbij niet gezien. 
Het aantal patienten dat koude agglutininen heeft met klinische 

betekenis is gering. Bij hen is de opname van 51Cr zowel in ae lever 
als in de milt vermeerderd of alleen in het eerste orgaan; éen maal 
werd intravasculaire hemolyse aangetroffen. 

De serologische gegevens van deze patienten zijn te weinig gede
tailleerd om een oordeel toe te laten over de invloed van de aard 
en hoeveelheid antilichamen op de sekwestratie van erythrocyten 
in vivo. De resultaten zijn evenwel niet in strijd met de uitkomsten 
van het experimenteel onderzoek over deze invloed (1 00, 1 27) . 
Brongers verrichtte uitvoerig serologisch onderzoek bij zeven pa
tienten met idiopatische verworven hemolytische anemie en zes pa
tienten met secundaire hemolytische anemie (1 6) .  Zij acht het op 
grond van haar bevindingen niet mogelijk de opvattingen over de 
invloed van iso-antilichamen op de snelheid en wijze van afbraak 
van erythrocyten te betrekken op auto-antilichamen. Wanneer men 
echter de patienten met idiopatische verworven hemolytische anemie 
uit haar reeks isoleert zijn de resultaten bij diè patienten niet met 
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TABEL VII. PATJENTEN MET IDIOPATISCHE VERWORVEN HEMOLYTISCHE 
"' 1-< 

s 'd Sekwestratie Q) 
� ....; 1-< /;)J) 

"0 u A 
� index .s 

No. u =� A s ;> 
,;g � öJ) . ;:::. u 1-< .::::: "' Q) �;;::; :;:i "" .::::: Q) Q) Q) ..0 Q) ---

"§ � � Cl H p:: r.ll S � � 
1 .  F 29 10,0 3,5 7, 1 15  20 10  3 

2. M 39 6, 1 1 ,5 3 1 ,0 13 300 3 5  2 

3. Voor therapie M 60 9,4 2,4 22,0 4 n.p. 

Tijdens corticosteroïden 13 ,6 3 ,4 6,0 1 6  8 8  1 1  n.p. 

Na splenektomie 14,1 4,5 

4. Tijdens corticosteroïden M 67 8,1 2,8 8,5 17 65 22 n.p. 

5. M 45 6,5 1 ,75 30,0 3 230 1 50 2 

6. F 52 1 1 ,0 3 ,8  9,3 1 8  127 27 

7. M 62 4,4 1 ,3  43,2 150 20 4 

8. Eerste meting F 24 8 , 1  2,45 8,0 17 107 3 1  

Recidief 4,4 1 ,4 9,2 8,5 250 1 00 

9.  M 67 5,2 1 ,6 0,9 7 1 80 50 n.p. 

10.  F 43 8,3 2,8 1 2,9 8 140 5 5 

1 1 .  M 78 9,5 2,4 10,0 10  130  20 n.p. 

1 2. F 6 1  9, 1 2,7 6,0 1 3  250 25 2 

1 3 .  F 64 7 , 1  1 ,5 29,5 1 1  20 1 10 1/2 
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ANEMffiEN 

Antilichaam 

Directe Coombstest positief 
1 : 1 6; zwak incompleet kou
de antilichaam; geen hemo-

1 lysinen. 

Directe Coombstest positief; 
Koude agglutinine 1 : 4; 
geen hemolysinen. 

Directe Coombstest positief; 
Warmte agglutinine. 

Directe Coombstest positief; 
zwak mcompleet koude 
antilichaam. 

Directe Coombstest positief; 
Koude agglutinine; Monopha
sisch warmte hemolysine 
werkzaam tegen getrypsineer
de erythrocyten; complement
gehalte van het serum normaal. 

Directe Coombstest positief. 

Directe Coombstest positief. 

Directe en indirecte Coombs
test negatief; geen hemoly
sinen. 

goed 

goed 

fout 

goed 

goed 

? 

Directe Coombstest positief; overleden 
Incompleet antilichaam tegen 
erythrocyten van het type 
anti D; geen hemolysinen; 
complement gehalte serum 
normaal. 

Directe Coombstest positief 
1 : 128. 

Directe Coombstest negatief; 
Indirecte Coombstest met ge
trypsineerde erythrocyten po
sitief. 

geen 

geen 

goed 

goed 

30 

30 

3 0  

0,4 

2.4 

2,5 

1 ,1 

1 ,2 

Opmerkingen 

Vijf jaren later antilichaam tegen ery
throcyten aangetoond alleen in aanwezig
heid van acetosal. Geen · recidief na 
staken van gebruik. 

Normaal bloedbeeld met onderhouds
dosis van 10 mg prednison. 

Na splenektomie tijdens behandeling met 
prednison recidieven. Geen recidief na 
cholecystektomie en staken acetosal. 

Normaal bloedbeeld, tijdens en na be
handeling met corticosteroïden. 

Tijdens behandeling met corticosteroïden 
goed. 
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de genoemde opvattingen in strijd. Constantoulakis et al. (27) komen 
tot de conclusie dat de serologische eigenschappen van de anti
lichamen bij auto-immuun hemolytische anemie absoluut onafhan
kelijk zijn van hun invloed op de destructie van erythrocyten. Zijn 
resultaten werden verkregen met een omstreden methode (1 29) . 

De hoeveelheid antilichamen zal, ook wanneer een verband tussen 
de aard van de antilichamen en de plaats van sekwestratie van de 
erythrocyten zal blijken te bestaan, het patroon op beslissende wijze 
kunnen modificeren (99, 1 29) .  Serologisch onderzoek verschaft dus 
een beter inzicht in het mechanisme dat aan de afbraak van erythro
cyten ten grondslag ligt maar opent geen mogelijkheid om in de 
kliniek op betrouwbare wijze het effect van splenektomie bij deze 
patienten te voorspellen. 

Uit de tabel VI blijkt dat bij 1 7  van de 47 patienten splenektomie 
werd verricht. Bij 1 3  van de geopereerde patienten was tevoren een 
selectieve opname van 51Cr in de milt aangetoond en het resultaat 
van de ingreep was bij al deze patienten goed. Bij twee van de ge
opereerde patienten was de opname van 51Cr zowel in de lever als 
in de milt verhoogd en bij een patient werd het 51Cr selectief in de 
lever opgenomen. De operatie had bij geen van deze drie patienten 
resultaat. Bij één patient met een selectieve opname van 51Cr in 
de milt werd geen succes van splenektomie gezien (1 6) .  Dit tast de 
waarde van de methode echter niet aan omdat bij deze patient 
slechts twee maal tijdens de bepaling van de overlevingsduur or
gaanmetingen werden verricht: direct na de toediening van de ge
merkte erythrocyten en op het moment dat de T1/2 51Cr ongeveer 
bereikt was. Dit is te weinig om een betrouwbaar res�ltaat van het 
onderzoek te mogen verwachten. 

Deze ervaringen uit de literatuur kunnen worden aangevuld met 
de resultaten van het eigen onderzoek bij 1 1  patienten met een 
idiopatische verworven hemolytische anemie, waarvan acht splenek
tomie ondergingen (tabel VII) . 

Bij deze 1 1  patienten ging een verkorte overlevingsduur van de 
erythrocyten acht maal gepaard met een selectieve opname van 51Cr 
in de milt (patient no. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 1 0, 1 1 ) .  Bij één van deze 
acht patienten (no. 4) ligt de sekwestratie index van de milt binnen 
de normale grenzen; wel steeg de radioactiviteit boven dit orgaan 
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gelijkmatig naar mate de activiteit van 51Cr in Je circulatie afnam. 
Het is mogelijk dat de opname van 51Cr in de milt bij deze patient 
en bij patient no. 3 beïnvloed is doordat de metingen bij beide plaats 
vonden gedurende behandeling met corticosteroiden. Op de invloed 
daarvan zal later worden terug gekomen. 

Van déze acht patienten ondergingen zeven splenektomie (pa
tient no. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 1 0) .  Eén van hen (patient no. 9) overleed 
24 uren na de operatie aan inwendige bloedingen, waarschijnlijk 
tengevolge van de ernstige trombocytopenie. Derhalve kan het ef
fect van de operatie op de hemolyse bij zes patienten worden be
oordeeld. Bij alle zes volgde herstel van het bloedbeeld en klinische 
genezing na splenektomie. Het aantal reticulocyten van de patien
ten no. 3 en no. 6 bleef nog even boven de norm. De voorspelling 
was derhalve vijf maal goed en één keer fout negatief (patient no. 
4) . De achtste patient (no. 1 1) werd wegens zijn leeftijd behandeld 
met corticosteroïden. Nadat hij gedurende een jaar een onderhouds
dosis eerst van 1 0  en later van 5 mg prednison had gebruikt bleef 
het bloedbeeld ook normaal na het staken van dit medicament en 
deed zich geen recidief voor. Bij twee van de elf patienten (no .  5 
en no. 8) was de opname van 51Cr zowel in de lever als in de milt 
verhoogd. Patient no. 5 reageerde op 1 00 mg prednison, welke do
sis in twee maanden tijd kon worden verlaagd tot 10 mg, met her
stel van het bloedbeeld tot volkomen normale waarden. Op dezelfde 
onderhoudsdosis is deze patient na vijf jaren nog steeds in goede 
toestand. 

Bij patiente no. 8 werd tijdens het eerste onderzoek een matige 
hemolyse met een verhoogde opname van 51Cr in de milt gevonden. 
Een korte behandeling met corticosteroïden gaf verbetering, maar 
na het staken van dit medicament toen het bloedbeeld normaal was, 
ontstond een ernstige hemolyse en was de opname van 51Cr zowel 
in de lever als in de milt vermeerderd. De overlevingsduur van de 
erythrocyten van deze patiente was aanzienlijk langer in de circu
latie van een ontvanger (23 dagen), hetgeen steun gaf aan de diag
nose verworven hemolytische anemie. De patiente herstelde niet 
na splenektomie maar tijdens de daarop volgende behandeling met 
corticosteroïden werd het bloedbeeld normaal. Tijdens de polikli
nische controle periode trad echter-ondanks de onderhoudsdosis van 
1 0  mg prednison waarop de patiente in de regel vrij was van symp-
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tomen - enkele malen ernstige anemie met een verhoogd aantal 
reticulocyten op. Nadat wegens herhaalde galsteenkolieken chole
cystektomie was verricht én het gebruik van acetosal was ontraden 
deden zich geen recidieven meer voor. Op grond van de ervarin
gen met de volgende patiente zijn wij geneigd, hoewel daarvoor 
geen bewijs bestaat, aan dit laatste advies het uitblijven van reci
dieven toe te schrijven. De voorspelling kan bij deze patiente niet 
worden beoordeeld. 

Patiente no. 1 kwam in de kliniek wegens een hemolytische crise, 
die onmiddellijk na de opname spontaan eindigde. De overlevings
cluur van de erythrocyten was tijdens deze herstelfase verkort en 
er was geen vermeerderde opname van 51Cr in de milt of de lever. 
Op grond van de anamnese werd toen gedacht aan een exogene fac
tor, die echter niet kon worden opgespoord. Serologisch onderzoek 
naar haptenen werd niet verricht. Vijf jaren later werd deze pa
tiente opnieuw met een hemolytische crise opgenomen - zij was el
ders inmiddels meermalen behandeld wegens anemie - en toen wer
den antilichamen gevonden, die zich alleen in aanwezigheid van 
acetosal aan erythrocyten hechten. Zonder verdere maatregelen en 
na staken van het gebruik van dit middel hebben zich tot heden 
geen recidieven voorgedaan. 

Het patroon van de opname van 51Cr waargenomen tijdens de 
orgaanmetingen van de patienten no. 5 en no. 9 komt overeen met 
de invloed die de aangetoonde antilichamen kunnen uitoefenen op 
de sekwestratie van erythrocyten onder experimentele omstandig
heden (1 00, 1 27) . De serologische bevindingen waren negatief bij 
de patiente no. 8 en gaven in eerste instantie geen afdoende ver
klaring voor de hemolyse bij de patiente no. 1 en evenmin bij de 
patienten no. 2 en no. 4. Zij zijn voor het overige te weinig gede
tailleerd om verdere conclusies aan te verbinden. Er werd bij geen 
van de patienten een gericht serologisch onderzoek uitgevoerd ten
einde exogene haptenen op te sporen. Op grond van de later ver
kregen ervaringen bij de patienten no. 1 en no. 8 menen wij de uit
spraak van de commentator in het Y ear Book of Medicine 1 964-
1 965 op ons onderzoek te moeten betrekken : "the prevalent ten
dency to attribute all obscure immunologie disorders to an auto
immune reaction against "self-antigens" ignores the substantial body 
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of information concerning allergie disorders". Mede gezien de waar
nemingen van Nieweg (128) over de betekenis van geneesmiddelen 
voor het ontstaan van "idiopatische" trombocytopenische purpura 
geldt voor  idiopatische hemolytische anemieën vermoedelijk even
zeer de uitspraak van de genoemde editor "it is very important, 
ho wever, to bend every effort to detect an exogenous souree of the 
reactive antigen when an immunologie disease is encountered." 

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat orgaanmetingen bij idio
patische verworven hemolytische anemie de mogelijkheid bieden om 
op betere wijze dan voorheen de patie11ten te selekteren die voor 
splenektomie in aanmerking komen. De anamnese en een gericht 
serologisch onderzoek zullen moeten voorkomen dat patienten ge
opereerd worden, die door de eliminatie van een exogene factor 
rationeel en zonder risico geholpen zijn. 

Bij een verworven hemolytische anemie verbetert de hemolyse 
vaak door toediening van corticosteroïden nadat een latente perio
de van enkele dagen vooraf is gegaan (128) .  De activiteit van cor
ticosteroïden bij verworven hemolytische anemie wordt meestal toe
geschreven aan het vermogen de synthese van antilichamen te on
derdrukken (62) of aan een remmende invloed op de fagocyterende 
werkzaamheid van het reticuloendotheliale systeem (143) .  Het ef
fect van corticosteroïden wordt ook gezien na splenektomie waarop 
de patient niet gunstig heeft gereageerd (21)  en zij lijken dus een 
werkzaamheid te bezitten onafhankelijk van hun eventuele invloed 
op de milt. 

Kaplan en Jandl ( 1 02) . hebben aangetoond, dat corticosteroïden 
onder experimentele omstandigheden de sekwestratie in de lever 
remmen van erythrocyten die beschadigd zijn door een immunolo
gische of niet immunologische oorzaak. Zij veronderstellen dat deze 
remming berust op een hemodynamisch effect. Corticosteroïden heb
ben ook een gunstige werking bij hereditaire sferocytose (25 )  die 
naar de mening van Kaplan en Jandl (1 02) niet kan samenhangen 
met een remming van de sekwestratie in de lever, maar misschien 
eveneens hemodynamisch verklaard kan worden. 

Bij enkele patienten met idiopatische verworven hemolytische 
anemie is het effect van corticosteroïden gecontroleerd. Lewis (1 1 1) 
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TABEL VIII. PA TIENTEN MET SECUNDAIRE HEMOLYTISCHE ANEMIE�N 

...... s 'ti !-< Sekwestratie 
j:l (.) 

"0 0.. 0.. � index (.) ::::;- s -� No. Diagnose � <\:: biJ - � �  
;>,:::::::1 "" � Cl.) 

Cl.) Cl.) ,..0 'V --- :> Cl.) � -§ � s tJ � � � � 
M. Hodgkin 

1 .  M 26 4,4 1 ,5  19,3 6 J OO 12  

2. F 22 5,4 1 ,7 13 ,0 7 30 20 

3 .  F 32 7,0 2,4 5,7 12 100 5 

4. M 47 7,4 2,6 7,0 1 1  208 -7 

5. F 36  8,5 2,9 5,5 21  86  -5 

6. M 58 4,1  1 , 1  10,7 2,5 
13 ,3 3 ,8  8,0 14 69 27 

7. F 23 7,6 2,7 5,0 19 147 3 
24 103 6 

8.  M 39 13 ,8  3 ,6  13 ,0 1 3  255 40 
9. M 37 8,2 2,8 2,2 17 68 17 

10.  M 3 1  6,5 2,4 4,1 19 365 66 
Chronische lymphatische leukemie 
1 1 .  F 82 4,5 1 ,5 8,3 10 20 0 
1 2. M 62 5,7 1 ,8 25,0 3 285 120 
1 3 .  M 71  7,6 3 ,4 1 ,3 28 68 0 
14. M 68 8,2 2,4 7,8 9,5 130  78  
15 .  F 29 4,8 2,0 0,6 19 78 1 1  
1 6. F 63 7,8 2,4 2,5 1 5  50 10 
Chronische myeloide leukemie 
17. M 36  6,6 2, 1 2,8 1 6  1 1 2  20 
18 .  M 52 9,7 3,4 2,0 24 105 0 
19.  M 23 1 5, 1  5,5 1 ,6 17 65 0 
20. M 70 1 1 ,4 4,5 2,9 25 3 5  1 0  
21 .  M 72 8,5 3 ,4 0,7 1 6  100 10  
Macroglobulinemie 
22. M 73 7,3 2,5 2,4 32 1 10 10  
23. M 46 6,5 2,0 1,0 1 6  1 65 1 5  
Myelofibrose 
24. M 63 8,4 2,6 0,1 1 1  1 5 8  17  
25. M 62 8,5 3,0 10,0 1 8  44 1 
26. M 54 6,4 2,0 1 ,8  26  80  1 5  
Panmyelopathie 
27. (Type Fanconi) F 14 5,0 1 ,0 4,4 26 50 10  
28. M 1 6  5,5 1 ,5 4,0 17  80  20 
29. M 74 6,0 2,1 0,8 1 3  100 35 
30. F 1 8  5,5 1 ,5 2,5 25 80 10  
Aplastische anemie 
3 1 . M 28 6,6 0,3 14 75 5 
Mononucleosis infectiosa 
32. F 33 9,7 2,4 7,4 12  1 80 7 
Trombotische trombocytopenische 

purpura 
33 .  M 25 7,3 1 ,7  25,4 3 250 130  
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goed 
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2 1  
2 8  

22 
37 

3 5  

27 

28 

1 8  

Opmerkingen 

Tijdens meting therapie: prednison 
Tijdens meting therapie: prednison 

Voor therapie 
Tijdens prednison en TEM 
Tijdens meting therapie: prednison 
Tijdens prednison en milt bestraling 

Tijdens meting therapie: prednison 

Goed resultaat met prednison en miltbestraling 
Goed resultaat met prednison 

Goed resultaat met prednison 
Goed resultaat met prednison 
Geen behandeling 

Goed resultaat van anabole steroïden 
Na jaren spontaan herstel 

Geen resultaat van anabole steroïden 

Na operatie geen transfusie meer nodig 

Goed resultaat van corticosteroïden en 
nivaquine 
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zag bij een patient met warmte agglutininen en een vermeerderde 
opname van 51Cr in lever en milt de hemolyse door corticosteroïden 
verbeteren, waarbij de radioactiviteit boven de lever daalde en toe
nam boven de milt. J andl et àL namen hetzelfde verschijnsel waar 
(98). 

Bij een patient met verhoogde activiteit uitsluitend boven de milt 
daalde deze onder invloed van corticosteroïden zonder dat de radio
activiteit boven de lever toenam (1 1 1 ) .  Gehrmann vond bij twee pa
tienten met koude agglutininen een daling van de activiteit zowel 
boven de milt als boven de lever tijdens de behandeling met pred
nison. De vermindering van de activiteit was het duidelijkst boven 
de lever. 

Deze waarnemingen geven een bescheiden steun aan de richtlijn 
om patienten met een idiopatische verworven hemolytische anemie, 
bij wie geen exogene oorzaak van de hemolyse kan worden gevon
den, primair te behandelen met corticosteroïden als de opname van 
51Cr in de lever of in lever én milt is vermeerderd. Bij een selectieve 
opname van 51Cr in de milt kunnen de risico's van deze medicatie 
vermeden worden wanneer er geen contraindicaties tegen splenek
tomie bestaan. Corticosteroïden kunnen bij die patienten gehan
teerd worden voor de behandeling van ernstige hemolytische crisen 
teneinde gunstige voorwaarden voor de operatie te scheppen. Indien 
enigszins mogelijk dienen orgaanmetingen te worden uitgevoerd 
voor dat met de behandeling een aanvang wordt gemaakt. 

Deze richtlijn werd toegepast bij twee patienten, waarbij de oor
zaak van de verworven(?) hemolytische anemie niet kon worden 
vastgesteld. (tabel VII patient no. 12 en no. 1 3) .  Patiente no. 12 met 
selectieve opname van 51Cr in de milt herstelde volledig en kreeg 
een normaal bloedbeeld na splenektomie. Patiente no. 1 3 , de enige 
van alle patienten met een selectieve opname van 51Cr in de lever, 
handhaaft een Hb van 1 0  g percent met 5,4 percent reticulocyten 
op een onderhoudsdosis van 1 0  mg prednison en verkeert in rede
lijke toestand. 

VIII. Secundaire hemolytische anemie 

Deze rubriek (tabel VIII) is samengesteld uit de gegevens van 27 
patienten met hemolytische anemie secundair aan een maligne aan
doening van het reticuloendotheliale systeem of de bloedvormende 
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organen (patient no. 1 tlm 26) of aan een infectieziekte (patient no. 
32) .  Bij één patient (no. 33) was de hemolytische anemie een uiting 
van trombotische trombocytopenische purpura. 

Behalve deze groep zijn vier patienten onderzocht met een pan
myelopathie. Bij één patiente (no. 27) was deze aangeboren en ging 
gepaard inet multipele congenitale anomalien, zoals beschreven door 
Fanconi (56), bij de drie anderen is de oorzaak onbekend. Een patient 
(no. 3 1 ) had een zogenaamde pure red cell anemia. 

Morbus Hodgkin 

Bij tien patienten (no .  1 t/m 1 0) met de ziekte van Hodgkin en 
een meer of minder ernstige hemolyse varieerde de T1/2 51Cr van 
2,5 tot 21 dagen en ging bij zes van hen (no .  1, 3, 4, 7, 8 en 1 0) 
gepaard met een vermeerderde opname van 51Cr in de milt en bij 
één (no. 10) tevens met een toename van de activiteit in de lever. 
Bij één patient (no. 5) was de activiteit boven de milt matig ver
hoogd. 

Bij twee van de later geopereerde parienten (no. 1 en 2) vonden 
de metingen plaats tijdens een behandeling met respectievelijk 30 
en 10 mg prednison per dag; de andere geopereerde patienten (no .  
4, 5,  8) gebruikten ten tijde ·yan het  onderzoek geen medicijnen. 
Ook bij twee patienten (no .  7 en 1 0) met een verhoogde opname 
van 51Cr in de milt, die niet gèopereerd werden, hadden de metin
gen plaats tijdens een behandeling met prednison. Vooral bij patient 
no. 10 is de SM hoog in verhouding tot de geringe verkorting van 
de overlevingsduur van de cellen. 

Bij vijf patienten (no. 1, 2, 4, 5 en 8) werd splenektomie verricht, 
die bij allen gevolgd werd door een verlenging van de overlevings
cluur van de erythrocyten. Bij vier pa tienten (no .  1, 4, 5 en 8) bleek 
de voorspelling op grond van de orgaanmetingen derhalve correct 
te zijn geweest en bij één patient (no .  2) fout negatief. (Fig. 6 en 
Fig. 7) . 

Bij vier niet geopereerde patienten (no .  3 ,  6, 7 en 10) verbeterde 
de hemolyse na toediening van corticosteroïden respectievelijk ge
combineerd met bestraling van de lendenwervels (no. 3 ) ,  behandeling 
met TEM (no.  6), bestraling van de milt (no. 7) en bestraling van 
het mediastinum (no. 1 0) .  Patient no. 9 overleed kort nadat het 
onderzoek plaats had. 
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Chronische lymphatische leukemie 

Er werden zes patienten (no. 1 1  t!m 1 6) met chronische lympha
tische leukemie en anemie onderzocht. De anemie bleek bij één van 
hen (no.  1 3) niet van hemolytische aard te zijn. Bij de vijf andere 
patienten varieerde de T1/2 51Cr van 3 tot 1 9  dagen en ging bij twee 
van hen (no.  12 en 14) gepaard met een vermeerderde opname van 
51Cr zowel in de lever als in de milt. Bij de ene patient (no. 12) 
was de milt niet voelbaar en bij de andere (no. 14) zeer groot. Beide 
hebben zeer goed gereageerd op behandeling met corticosteroïden. 
De hemolyse verbeterde eveneens met dit medicament, bij de pa
tienten no. 1 1  en 1 5 , bij wie geen verhoogde opname van 51Cr in 
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de organen werd gevonden; bij patient no. 1 1  werd dit gecombi
neerd met een bestraling van de milt. Patiente no. 1 6  weigerde be
handeling. 
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Chronische myeloide leukemie 

Er werden vijf patienten (no. 1 7  t!m 21 )  met chronische myeloide 
leukemie onderzocht, waarvan twee (n.o. 1 8  en 20) ten tijde van het 
onderzoek anemie hadden, die niet door hemolyse veroorzaakt 
werd. Bij één van hen (no. 1 8) werd een SM 1 05 gevonden, hetgeen, 
gezien de nagenoeg normale overlevingsduur van de erythrocyten, 
een fout positieve index kan worden genoemd. 

Twee van de patienten (no .  1 7  en 2 1 ),  bij wie een selectieve op
name van 51Cr in de milt werd vastgesteld, ondergingen spienek
tomie. Bij patient no. 1 7  bleek de voorspelling correct te zijn ge
weest. De andere patient overleed drie dagen na de operatie. 

Macroglobulinemie 

Er werden twee patienten (no. 22 en 23) met macroglobulinemie 
onderzocht. Bij de eerste patient ging een normale overlevingsduur 
van de rode cellen gepaard met een hoge opname van 51Cr in de 
niet voelbare milt. Men kan dit een fout positieve voorspelling noe
men. De andere patient onderging splenektomie, waarna de over
levingsduur van de erythrocyten, die verkort was, en gepaard ging 
met een selectieve opname van 51Cr in de milt, normaal werd. 

Myelofibrose 

De anemie was bij één (n.o .  26) van de drie patienten (no .  24, 25 
en 26) met deze ziekte niet van hemolytische aard, maar de sekwes
tratie index van de milt is hoger dan normaal. Bij twee andere pa
tienten was de T1/2 51Cr verkort, hetgeen bij de ene patient gepaard 
ging met een hoge opname van 51Cr in de milt ; bij de andere pa
tient was dit niet het geval. Bij de eerste patient was de overlevings
cluur van de erythrocyten na de operatie langer dan voordien en de 
transfusie behoefte was verminderd. De andere patient overleed 
kort na de operatie. 

Panmyelopathie en pure red cel! anemza 

Er werd één patiente (no. 27) onderzocht met een congenitale 
panmyelopathie, drie patienten (no .  2 8, 29 en 30) met de idiopa
tische verworven vorm en een patient (n.o. 3 1 ) met een pure red 
cell anemia. 
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De erythrocyten van de patiente met congenitale panmyelopathie 
hadden een normale overlevingsduur evenals die van één patient 
(no.  30) met de verworven vorm. Bij deze laatste werd niettemin 
een verhoogde opname van 51Cr in de milt gevonden. De patiente 
met de aangeboren vorm kreeg tijdens behandeling met anabole ste
roiden een normaal hemoglobine gehalte en een normale hemato
criet; de patient no. 30 verkeert na jaren nog in dezelfde toestand. 
Eén (no. 29) van de twee patienten met duidelijke verschijnselen 
van hemolyse, die een vermeerderde opname van 51Cr in de milt 
had, onderging splenektomie en overleed diezelfde dag. De andere 
patient (no. 28) herstelde spontaan nadat behandeling gedurende 
enkele jaren geen resultaat had opgeleverd. 

De patient met de pure red cell anemia (no. 3 1 )  reageerde goed 
op splenektomie, hoewel de opname van 51Cr in de milt slechts 
weinig toenam in verhouding tot de duidelijke hemolyse. Er waren 
nadien namelijk geen transfusies meer nodig. 

De resultaten van de orgaanmetingen bij de patiente met trom
botische trombocytopenische purpura en de patient met morbus 
Pfeiffer voegen hieraan geen nieuwe gezichtspunten toe. 

Het totale resultaat van het onderzoek bij de beschreven patien
ten kan als volgt worden samengevat. Van de 33 onderzochte pa
tienten ondergingen 1 2  splenektomie. Zeven maal bleek de voor
spelling aan de hand van de orgaanmetingen correct te zijn geweest; 
drie maal kon de voorspelling niet worden beoordeeld omdat de 
patient overleed na de operatie ; één voorspelling was zeker fout 
negatief (no. 2) en één (no. 3 1) was onduidelijk. Verder werd vier 
maal een fout positieve uitslag verkregen, namelijk een duidelijke 
vermeerderde opname van 51Cr in de milt met een normale over
levingsduur. 

Anemie wordt bij patienten met maligne aandoeningen van het 
reticuloendotheliale systeem en de bloedvormende organen in de 
regel veroorzaakt door een combinatie van stoornissen : vermin
derde productie van cellen, verhoogde afbraak van erythrocyten, 
occult bloedverlies en door een verandering in de verhouding tus
sen lichaamshematocriet en veneuse hematocriet (10) .  Het aandeel 
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van elk van deze factoren wisselt in het verloop van de ziekte tijdens 
exacerbaties, door intercurrente infecties en ten gevolge van het 
gebruik van cytostatica en corticosteroïden of de toepassing van 
bestralingen. Dit geldt zowel voor de ziekte van Hodgkin ( 148),  de 
chronische lymphatische- en de chronische myeloide leukemie ( 136, 
1 9 1 ,  1 93)  als voor het multipele myeloom (22) en de macroglobu
linemie (23) .  

De productie van erythrocyten kan bij dezelfde ziekte wisselen 
van patient tot patient en normaal of vermeerderd, maar ook ver
minderd zijn. Dit laatste kan veroorzaakt worden door een absoluut 
gebrek aan ijzer (22, 23, 1 93), of door een relatieve hypoferremie 
ten gevolge van onvoldoende mobilisatie van ijzer uit het reticulo
endotheliale systeem, waarin het wordt afgezet (1 48) ; verder door 
gebrek aan cytopoëtische stoffen, zoals foliumzuur (148)  en ook 
kan het beenmerg geïnfiltreerd zijn met abnormale cellen. 

D e  bepalingen van de overlevingsduur van erythrocyten gemerkt 
met 51Cr hebben aangetoond, dat bij patienten met deze aandoe
ningen dikwijls een versterkte afbraak van rode cellen voorkomt 
(22, 23, 148 ,  1 9 1 ,  1 93) . Omdat het beenmerg vaak niet in staat is 
een matige hemolyse te compenseren, schieten de gebruikelijke la
boratoriumbepalingen dikwijls te kort om het bestaan daarvan vast 
te stellen. Ook het haptoglobine gehalte geeft een verkeerde indruk 
bij maligne aandoeningen en tijdens toediening van corticosteroïden 
( 1 6, 1 93) .  

Is de bepaling van de overlevingsduur daarom een aanwinst ge
bleken, moeilijker is het een oordeel te geven over de waarde van 
orgaanmetingen. De patient heeft dikwijls cytostatica gebruikt v66r 
of tijdens de metingen, bestraling van organen heeft plaats gehad, 
en v66r, tijdens en na de metingen of een eventuele operatie wor
den soms corticosteroïden toegepast. Ook onze groep is samenge
steld uit behandelde en onbehandelde patienten. 

Het blijkt ook uit onze resultaten, dat patienten met dezelfde 
ziekte een verschillend patroon kunnen hebben van de 51Cr opname. 
Er is geen duidelijk verband tussen de grootte van de milt en de 
opname van 51Cr in dat orgaan en evenmin is er een relatie tussen 
de grootte van de milt en het resultaat van splenektomie (1 93) .  

Ondanks de belemmerende factoren blijken zeven van de negen 
voorspelingen, die beoordeeld kunnen worden, juist te zijn geweest. 
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De oorzaak van de fout negatieve of onduidelijke voorspellingen 
is niet opgehelderd. Bij patiente no. 2 kan, maar hoeft deze niet 
veroorzaakt te zijn, door de behandeling met corticosteroïden, aan
gezien deze medicatie bij patient no. 1 een correcte voorspelling niet 
verhinderde. Ook de consistentie van de milt biedt geen verklaring 
want zowel bij patient no. 1 als bij patiente no. 2 was dit orgaan 
ernstig geïnfiltreerd en bij patient no. 8 geheel vrij van abnormaal 
weefsel. Ook bij patiente no. 3 1  werd de oorzaak niet gevonden. 

Hoewel de "fout positieve" sekwestratie index van de milt niet 
misleidend is, omdat de normale overlevingsduur van de erythro
cyten het bestaan van hemolyse uitsluit, ontstaat daardoor een gro
te mate van onzekerheid over de waarde van een verhoogde index 
bij deze patienten in het algemeen, temeer daar vaker een wanver
houding tussen een lichte hemolyse en de opname van 51Cr in de 
milt werd vastgesteld. De mogelijkheid bestaat, dat dit mede ver
oorzaakt is door sekwestratie van trombocyten of leucocyten, die 
onbedoeld gemerkt zijn, vooral als het aantal daarvan hoog is. 

In de literatuur werd een tiental beoordeelbare voorspellingen ge
vonden (57, 64, 88 ,  1 20, 1 61 ) .  Hiervan waren negen juist en één 
- bij een patient met chronische lymphatische leukemie - was fout 
negatief (1 20). Eén fout positieve test werd verkregen bij een patient 
met polycythaemia vera (1 20). 

Splenektomie is bij patienten met de ziekte van Hodgkin, leuke
mie en macroglobulinemie een palliatieve maatregel ter behande
ling van de hemolyse en brengt groot risico met zich. Aangezien 
andere palliatieve maatregelen eveneens succes kunnen hebben 
en minder gevaren bieden, lijkt een indikatie voor deze operatie 
slechts aanwezig bij patienten waar de hemolyse het ziektebeeld 
beheerst, selectieve sekwestratie van erythrocyten in de milt is vast
gesteld en andere middelen zoals bestraling gefaald hebben of ge
contraïndiceerd zijn. Dit onder voorbehoud dat de algemene toe
stand van de patient het risico toelaat. 

Bij myelofibrose worden de problemen geaccentueerd doordat 
bij deze aandoening extramedullaire erythropoiese kan voorkomen 
in de milt en de lever. Splenektomie wegens hemolyse kan de ver-
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wijdering betekenen van een bloedvormend orgaan, wanneer het 
beenmerg als zodanig nauwelijks meer functioneert. 

Het is de vraag of de extramedullaire bloedvorming een com
pensatoir mechanisme is, mogelijk geworden door regressie naar een 
embryonaal stadium ( 49), 6f primair en autochtoon optreedt als 
onderdeel van een myeloproliferatief proces (43,  1 9 1) .  Aanhangers 
van de eerste opvatting achten splenektomie bij deze ziekte gecon
traïndiceerd. 

Dit standpunt kan in zijn absoluutheid niet worden gehandhaafd. 
Denef et al. ( 45) deien mee dat van een serie van 68 pa tienten met 
myelofibrose, die splenektomie hadden ondergaan, 3 1  langer d an 
een jaar leefden, waarvan 1 1  duidelijk voordeel van de operatie 
hadden ondervonden. Doan en Bouroncle ( 4 8) vermelden de resul
taten van 24 splenektomiën verricht bij een eigen serie van 1 1 0  
patienten. Van deze 2 4  patienten ondervonden 14  baat van de ope
ratie; negen van hen hadden in het geheel geen transfusies meer 
nodig en bij vijf patienten was de transfusie behoefte duidelijk ver
minderd. Deze gunstige resultaten duurden van zes maanden tot 
vier j aar. Bij vijf parienten werd geen succes van de ingreep gezien 
en bij vijf anderen kon het resultaat niet worden beoordeeld. 

Szur en Smith (1 77) combineerden bij 1 9  patienten het onder
zoek van de hemolyse met 51Cr met een onderzoek van de erythro
poiese met 59Fe. Bij vijf patienten werden geen tekenen van extra
medullaire hematopoiese gevonden; bij vijf anderen was er extra
medullaire bloedvorming zowel in de lever als in de milt en bij zes 
patienten uitsluitend in de milt. Ook anderen namen waar dat bij 
een deel van de parienten met myelofibrose geen extra-medullaire 
hematopoiese voorkomt ( 4, 98) .  Hoewel de overlevingsduur van de 
erythrocyten met één uitzondering bij al deze parienten verkort 
was, werd slechts bij vier van hen een selectief verhoogde opname 
van 51Cr in de milt gevonden. De compensatie van een matige 
hemolyse is dikwijls onvoldoende door een niet effectieve erythro
poiese (1 2 1 ,  1 77) . De grootte van het "reservoir" kan daarnaast 
worden geëvalueerd op de door Prankerd aangegeven wijze ( 150) .  

Afgezien van andere factoren, zoals de algemene toestand en het 
bestaan van trombocytopenie, lijkt splenektomie te overwegen bij 
patienten met ernstige hemolyse en selectieve sekwestratie van ery
throcyten in de milt, als er geen tekenen van extramedullaire ery-
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thropoiese in dat orgaan zijn of wanneer deze hematopoiese over
wegend in de lever voorkomt. Dit geldt nog meer wanneer er een 
groot reservoir in de milt is gevormd. De indicatie wordt versterkt 
als de transfusie behoefte progressief is en de milt door zijn omvang 
ernstige mechanische bezwaren veroorzaakt. Het operatie risico is 
echter groot. 

Panmyelopathie wordt per definitie gekenmerkt door het onver
mogen van het beenmerg om een adaequate productie van erythro
cyten, leucocyten en trombocyten te verzorgen. De betekenis van 
de milt voor het ontstaat van de ziekte is een omstreden punt en 
dien ten gevolge lopen de opvattingen over de indicatie tot splenek
tomie uiteen. Een re1nming van het beenmerg door "hypersplenie" 
is echter nog nooit aangetoond (32) . Heaton et al. (8 1 )  zijn van 
mening dat de operatie gerechtvaardigd is door de bescheiden ver
betering, die als gevolg van een verminderde transfusie behoefte kan 
optreden. Dit laatste effect is door meer auteurs waargenomen 
(1 26, 1 65) .  

Lewis onderzocht de overlevingsduur van de erythrocyten met 
51Cr bij 16 van 40 patienten met deze ziekte. Deze bleek verkort 
bij 14 patienten (T1/2 51Cr 1 0 - 1 9  dagen) . Orgaanmetingen toonden 
bij vijf van 12 onderzochte patienten een vermeerderde opname van 
51Cr uitsluitend in de milt aan (1 1 0) .  Ook andere auteurs (26, 65, 
1 26) vonden tekenen van hemolyse bij een deel der patienten. 

Bij de behanaeling van deze aandoening is het opsporen en eli
mineren van de oorzaak van primair belang. Daarnaast staan po
gingen om de hematopoiese te bevorderen, de bestrijding van in
fecties en het voorkomen van bloedingen op de voorgrond (1 92). 
Bloedtransfusies, dikwijls noodzakelijk om een aanvaardbaar levens
minimum te waarborgen, geven aanleiding tot de vorming van an
tilichamen en kunnen daarom en wegens het gevaar van hemosi
derosis niet onbeperkt worden toegepast. 

Het is aannemelijk dat splenektomie de transfusie behoefte kan 
verminderen wanneer de toename daarvan het ziektebeeld beheerst 
en selectieve sekwestratie van 51Cr in de milt is aangetoond. De bij 
panmyelopathie voorkomende trombocytopenie maakt de ingreep 
riskant, zoals blijkt uit onze ervaring bij patient no. 29 die post
operatief aan bloedingen in de buikholte is overleden. 
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Hoofdstuk IV 

SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Het is het doel van dit proefschrift een indruk te krijgen van de 
praktische betekenis van · de meting van de gammastraling aan het 
lichaamsoppervlak boven de milt en de lever (orgaanmetingen) , na 
toediening van autologe met Na251Cr04 gemerkte erythrocyten, voor 
het stellen van de indicatie tot splenektomie bij patienten met hemo
lytische anemie. Daartoe werd . de bepaling van de overlevingsduur 
van de erythrocyten gecombineerd met orgaanmetingen bij 99 pa
tienten, waarvan 5 1  splenektomie ondergingen. De beoordeling van 
de resultaten van het onderzoek wordt voorafgegaan door een be
schouwing over de problemen, die aan de methode zijn verbonden, 
gebaseerd op een literatuurstudie. 

Na251Cr04 heeft meerdere gunstige eigenschappen voor het be
palen van de overlevingsduur van erythrocyten zoals een hoog 
merkingspercentage van de rod,e cellen verkregen met een eenvoudige 
in vitro techniek, ontbreken 1 van reutilisatîe van de isotoop na 
destructie van de erythrocyten, een gunstige physische halfwaarde
tijd, een maximale toelaatbare dosis, die herhaling van het onder
zoek toelaat en vooral de mogelijkheid orgaanmetingen te verrichten. 

Het is een nadeel van Na251Cr04 dat het 51Cr sneller uit het 
bloed van gezonde personen verdwijnt dan op grond van de normale 
levensduur van erythrocyten verwacht mag worden. Dit "verlies" 
van 51Cr verloopt volgens een biphasische curve met een snelle en 
een langzame component, die beide in kwantitatief opzicht afhan
kelijk zijn van de techniek, die voor het merken gebruikt is. D eze 
techniek beïnvloedt vermoedelijk de langzame component van het 
verlies op directe wijze, maar kan door beschadiging van de erythro
cyten ook het snelle verlies aanzienlijk doen toenemen, waardoor 
het langzame verlies indirect vermindert als gevolg van de reci
proke relatie, die tussen de beide componenten bestaat. 

De normale waarden van de T1/2 51Cr - de apparent half surviva.r: 
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time - lopen daardoor bij twee afzonderlijke reeksen bepalingen 
van eenzelfde onderzoeker, ook bij het gebruik van nagenoeg de
zelfde methode, onderling uiteen tengevolge van detailverschillen 
in de wijze van merken. Met geheel verschillende methoden ver
kregen diverse onderzoekers normale waarden, die variëren van 
23-30 dagen tot 30-42 dagen. 

Bij patienten met hemolytische anemie heeft de curve van het 
51Cr verlies eveneens een biphasisch karakter. Bij gebnük van een
zelfde methode varieert de grootte van het verlies bij de patienten 
binnen ruimere grenzen dan bij gezonde personen en lijkt boven
dien bij dezelfde patient in het verloop van het ziekteptoces te 
kunnen wisselen. 

Het verlies is derhalve geen constante grootheid, die exact ge
meten kan worden, en is bij gezonde personen en patienten met 
hemolytische anemie niet gelijk. Het berekenen van de levensduur 
van erythrocyten van patienten met hemolytische anemie uit de 
overlevingsduur van deze cellen door het aanbrengen van een cor
rectiefactor voor het verlies, verkregen door onderzoek van gezonde 
personen of patienten, is daarom onjuist. Het is evenmin mogelijk 
uit een overlevingsduurbepaling met Na251Cr04 te concluderen tot 
het al of niet bestaan van een geringe hemolyse. 

De verklaring van het 51Cr verlies enkel als gevolg van elutie, 
dat wil zeggen een loslating van de isotoop uit de cel v66r en on
afhankelijk van de ondergang van de erythrocyt, kan op grond van 
onderzoekingen over de opname en de binding van 51Cr betwijfeld 
worden. Deze maken aannemelijk dat in een normale populatie van 
erythrocyten de oudste cellen, die het eerst te gronde gaan het meeste 
51Cr opnemen, terwijl de jongste het meeste 51Cr binden en wel aan 
de ;3-keten van het normale volwassen hemoglobine. Het verlies zou 
hiermee verklaard kunnen worden als een selectieve destructie van 
selectief - naar de leeftijd - gemerkte erythrocyten, hetgeen de elutie 
theorie overbodig maakt. 

Sommige abnormale erythrocyten kunnen met Na251Cr04 echter 
selectief gemerkt worden onafhankelijk van de leeftijd van de cel
len doordat bepaalde abnormale hemoglobines het 51Cr selectief 
binden. Zo is de radioactiviteit van een hemoglobine H (;34) fractie, 
door de verdubbeling van het aantal ;3-ketens, in vitro twee maal 
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zo groot als op grond van zijn concentratie in het bloed verwacht 
mag worden. Dit abnormale hemoglobine, dat ongelijkmatig over 
de erythrocyten is verdeeld, bevat mede tengevolge van intracellu
laire overdracht van de isotoop, in vivo zelfs dertien maal zoveel 
radioactiviteit als hemoglobine A. 

Daarnaast kan N a2 51Cr0 4 selectieve destructie veroorzaken van 
erythrocyten, die een tekort hebben aan gereduceerd glutathion dat 
de rode cel beschermt tegen oxydatieve hemolyse, waarbij de mate 
van destructie mede afhankelijk is van de gebruikte dosis Na251Cr04• 
Dit is één van de argumenten voor de veronderstelling dat 
Na251Cr04, op soortgelijke wijze als geneesmiddelen, die kunnen 
fungeren als katalysator in de oxydatie-reductie systemen van ery
throcyten, in staat is oxydatieve hemolyse te induceren wanneer de 
dosis N a2 51Cr0 4 voldoende groot is en/ of de erythrocyten hiervoor 
in verhoogde mate gevoelig zijn. Dit laatste is het geval wanneer 
er defecten bestaan in het redox-mechanisme van de erythrocyt of 
in de metabole processen, waaraan het gekoppeld is en wanneer de 
celproteïnen een verhoogde neiging hebben geoxydeerd te worden, 
hetgeen samenhangt met het aantal en de reactiviteit van hun sulf
hydrylgroepen. Wanneer een dergelijk defect ten grondslag ligt aan 
de hemolyse lijkt het gebruik van Na251Cr04 voor het bepalen van 
de overlevingsduur van de erythrocyten in principe ongewenst, door
dat selectieve destructie kan worden geïnduceerd, soms zelfs van 
zeer selectief en onafhankelijk van de leeftijd gemerkte rode cellen. 

Oxydatieve hemolyse is wel opgevat als een versnelling van het 
normale verouderingsmechanisme van de erythrocyt. Uitgaande van 
deze veronderstelling zou het verlies van 51Cr uit een populatie van 
normale erythrocyten beschouwd kunnen worden als het gevolg van 
een door het Na251Cr04 versnelde destructie van selectief - in dit 
geval naar de leeftijd - gemerkte erythrocyten, die met het toenemen 
van hun leeftijd meer 51Cr hebben opgenomen en minder aan nor
maal hemoglobine hebben gebonden. 

Orgaanmetingen ontlenen hun betekenis aan de waarneming dat 
een duidelijke en progressieve stijging van de radioactiviteit b oven 
de milt samengaand met de verdwijning van met 51Cr gemerkte 
erythrocyten uit de circulatie berust op sekwestratie van intacte 
rode cellen in dat orgaan. Een sterke stijging van de radioactiviteit 
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boven de lever, in aanwezigheid van een functionerende milt, kan 
ook ontstaan door opname van hemoglobine als gevolg van intra
vasculaire hemolyse. Een geringe stijging van de radioactiviteit bo
ven de lever en/of milt kan worden veroorzaakt door 51Cr, afkomstig 
van erythrocyten, die elders in het lichaam te gronde zijn gegaan. 

De practische betekenis van orgaanmetingen voor het stellen van 
de indicatie tot splenektomie is afhankelijk van de vraag of destructie 
en sekwestratie van erythrocyten in de milt identiek zijn. Splenekto
mie zal namelijk bij hemolytische anemie een gunstig resultaat heb
ben wanneer erythrocyten in de milt vernietigd worden of zodanig 
beschadigd dat zij als gevolg daarvan elders te gronde gaan. 

De voorwaarde voor een nauwkeurige kwantitatieve bepaling van 
het aandeel dat de milt heeft in de destructie van met 51Cr gemerkte 
erythrocyten is, dat er een exact meetbare relatie bestaat tussen de 
totale hoeveelheid 51Cr welke in de milt is afgezet en het aantal in 
dat orgaan vernietigde rode cellen. 

Het blijkt niet mogelijk te zijn in vivo nauwkeurig de hoeveel
heid 51Cr vast te stellen, die in de milt is afgezet. Dit wordt belem
merd door diverse factoren : de absorptie van gammastraling door 
de weefsels ; de afhankelijkheid van het aantal tellingen, dat gemeten 
wordt, van de grootte van de milt, die in vivo niet exact beoordeeld 
kan worden; de strooistraling door naburige organen en de eliminatie 
van 51Cr uit de milt. Niet aleen is het daardoor onmogelijk in vivo 
de totale hoeveelheid 51Cr in de organen te meten, maar van een 
bepaling van de werkelijke verhoudingen van de radioactiviteit in 
de verschillende organen is zelfs geen sprake. 

Bij een onderzoek in vitro van bij operatie verwijderde milten kon 
- althans in de milt van patienten met hereditaire sferocytose - geen 
begrijpelijke relatie tussen de hoeveelheid 51Cr in de milt en het 
aantal in dat orgaan vernietigde cellen worden vastgesteld. Bij dit 
onderzoek werd echter gebruik gemaakt van berekeningen, geba
seerd op aanvechtbare premissen. 

Het is dus momenteel nog niet bewezen dat sekwestratie van 
erythrocyten in de milt destructie van de cellen in dat orgaan tot 
gevolg heeft. Voor de praktijk moet men volstaan met het semi
kwantitatief formuleren van de schijnbare sekwestratie verhoudingen 
in de verschillende organen. De formule van J andl et al. pretendeert 
geen grotere exactheid dan de methode toelaat en geeft afzonderlijk 
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de verhouding aan tussen de activiteit gemeten boven de milt en de 
lever ten opzichte van de activiteit waargenomen boven het hart, 
hetgeen noodzakelijk is. 

De betrouwbaarheid van de bepaling van de overlevingsduur en/ of 
de orgaanmetingen wordt beïnvloed door een aantal factoren, samen
hangend met de klinische toestand van de patient die niet kunnen 
worden geëlimineerd of in een kwantitatieve maat vastgelegd. 

Het verkrijgen van exacte gegevens over de erythrokinese door 
meting van de afbraak van erythrocyten als enige parameter, ver
onderstelt het bestaan van een evenwicht tussen de aanmaak en de _ 
afbraak van erythrocyten. Wanneer de red cell mass niet constant 
is worden de wisselingen in de productieverhoudingen slechts schijn
baar in rekening gebracht door een éénmalige kortdurende beoor
deling van de aanmaak van erythrocyten met 59Fe te stellen tegen
over de resultaten van een meer langdurig onderzoek van de afbraak 
met 51Cr. 

De feitelijke onmogelijkheid om geregeld de red cell mass en de 
productie van erythrocyten te bepalen wordt niet gecompenseerd 
door bij het bepalen van de overlevingsduur correcties aan te bren
gen aan de hand van de dagelijkse wisselingen in de veneuze hema
tocriet. Deze verschilt van de lichaamshematocriet en de onderlinge 
relatie van beide is zowel afhankelijk van de ernst van de anemie 
als van de grootte van de milt en is geen constante grootheid. 

De betrouwbaarheid van de methode komt in gevaar bij aan
wezigheid van occult bloedverlies, waarvan het bestaan niet altijd 
met zekerheid kan worden vastgesteld of uitgesloten, en door een 
aantal ziekten en hun complicaties. Dit betreft de acidose, die de 
pH van het plasma en daardoor de hexokinase-activiteit in de ery
throcyten beïnvloedt; veranderingen van de intima van de kleine 
bloedvaten, die mechanische beschadiging van de erythrocyten kun
nen veroorzaken; nierziekten, die met acidose of veranderingen in 
de kleine vaten, met circulatiestoornissen of oedeem gepaard gaan; 
leverziekten met de complicaties daarvan zoals oedeem en ascites; 
en tenslotte een groot hart en algemene circulatiestoornissen. 

Een misleidende indruk kan ontstaan wanneer bloedtransfusies 
worden gegeven tijdens het onderzoek of daaraan zijn voorafgegaan. 
Bloedtransfusies remmen de productie van de eigen erythrocyten 
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van de patient en veranderen de leeftijdsverdeling van de circu
lerende rode cellen. Het gebruik van geneesmiddelen zoals cyto
statica, stoffen die redox-systemen in de cel beïnvloeden, en corti
costeroïden moet tijdens het onderzoek zo mogelijk vermeden wor
den. De laatstgenoemde hebben een rechtstreekse invloed op de 
sekwestratie van erythrocyten in milt en lever. Er zijn verder aan
wijzingen dat de overlevingsduur van erythrocyten verkort wordt 
door tijdelijke stase van deze cellen in ontstoken weefsel. 

Bij de toepassing van de methode worden fouten grotendeels ver
meden door de orgaanmetingen frequent, bij ernstige hemolyse da
gelijks, te verrichten en daarbij meer dan één punt boven de milt en 
de lever te meten. Het verdient aanbeveling wanneer de milt niet 
palpabel is het onderzoek boven dit orgaan uit te voeren bij de 
patient in rechter zijligging en met verticale stand van de telbuis .  

De anemie bij het hypersplenie syndroom - gedefinieerd als het 
samengaan van anemie, leucopenie, trombocytopenie, of een gecom
bineerde cytopenie met een normaal of celrijk beenmerg, welke af
wijking wordt gecorrigeerd door splenektomie - is zowel toege
schreven aan een versterkte afbraak van erythrocyten in de milt 
als aan een remmende invloed van dit orgaan op het beenmerg. 

Uit onderzoekingen van verschillende auteurs over de circulatie 
van normale en abnormale erythrocyten in de milt van gezonde 
personen en patienten met splenomegalie is gebleken dat anemie bij 
hypersplenie kan ontstaan door één of meer van de volgende fac
toren : sekwestratie van erythrocyten en/of reticulocyten, de vorming 
van een reservoir in het extrasinusoidale weefsel samengaand met 
een toename van het totale plasma volume, stuwing in de miltsinus 
en mogelijk door secundaire activiteitshyperplasie van het reticulo
endotheliale systeem in de milt. Ook de trombocytopenie bij hyper
splenie ontstaat vermoedelijk op soortgelijke wijze. Splenomegalie 
of een toename van het totale erythrocyten volume of een combi
natie van beide veroorzaakt als zodanig niet noodzakelijkerwijs 
sekwestratie, in de zin van stapeling, van erythrocyten in de milt. 

Door orgaanmetingen na toediening van met 51Cr gemerkte rode 
cellen kan alleen de sekwestratie van erythrocyten worden nage
gaan. Sekwestratie van reticulocyten kan worden aangetoond door 
gelijktijdig de productie van erythrocyten met 59Fe en de afbraak 
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met 51Cr te meten en het gedrag van elke isotoop boven beenmerg, 
milt en lever te vervolgen. De kwantitatieve betekenis van stuwing 
en reservoirvorming blijkt uit de verhouding tussen de lichaams
hematocriet en de veneuze hematocriet, waarbij het aandeel van elk 
kan worden vastgesteld na injectie van adrenaline. Dan ontledigt 
het extrasinusoidale reservoir zich in de perifere circulatie en de 
gestuwde miltsinus niet. 

Het eigen onderzoek betreft uitsluitend de sekwestratie van met 
51Cr gemerkte erythrocyten bij patienten met congestieve spleno
megalie en hemolytische anemiën. Ook bij sommige vormen van 
deze laatste ziekte is dit onvoldoende om een volledig inzicht in de 
pathogenese van de anemie te verkrijgen en het effect van splenek
tomie te kunnen voorspellen. 

Het congenitale defect van de erythrocyten geeft bij patienten 
met hereditaire sferocytose en hereditaire elliptocytose aanleiding 
tot selectieve opname van 51Cr in de milt. Na splenektomie is de 
versterkte afbraak van erythrocyten geheel (bij hereditaire sfero
cytose) of zeker grotendeels (bij hereditaire elliptocytose) geëindigd. 
Orgaanmetingen geven derhalve bij deze ziekten een betrouwbare 
voorspelling over het resultaat, dat van de operatie verwacht kan 
worden, maar zijn alleen geïndiceerd wanneer onzekerheid heerst 
over de diagnose. 

Bij de patienten met congenitale niet sferocytaire hemolytische 
anemiën, die nie:: nader gedefineerd zijn of ingedeeld volgens Selwyn 
en Dacie, is geen selectieve opname van 51Cr in de milt waarge
nomen. De typering volgens Selwyn en Dacie komt niet overeen 
met de resultaten van het biochemisch onderzoek van de erythro
cyten, onder andere omdat de erythrocyten van patienten die homo
zygoot zijn voor een bepaalde ziekte en van dragers van hetzelfde 
defect zich bij autohemolyse onderzoek verschillend kunnen ge
dragen. Ook kunnen niet alle congenitale niet sferocytaire hemo
lytische anemiën onder één van deze twee typen worden gerang
schikt. Het is daarom gewenst het oordeel over de waarde van 
orgaanmetingen te baseren op de gegevens van de beperkte groep 
patienten, waarvan het defect van de erythrocyten biochemisch ge
karakteriseerd is. 

Het Na251Cr04 blijkt de erythrocyten van patienten met een con-
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genitale niet sferocytaire hemolytische anemie veroorzaakt door een 
gebrek aan gereduceerd glutathion ernstig te beschadigen hetgeen 
met een selectieve opname van 51Cr in de milt gepaard gaat. 
Na251Cr04 is daarom ongeschikt voor het merken van erythrocyten 
met dit defect. In hoeverre dit beperkingen oplegt aan het gebruik 
van N a2 51Cr0 4 voor het merken van erythrocyten met andere de
fecten in het redox-systeem of in de hexosernonofosfaat shunt dient 
nader te worden onderzocht. Dit geldt ook voor erythrocyten met 
abnormale hernoglobines, gekenmerkt door een toename van het 
aantal reactieve sulfhydrylgroepen of wijzigingen in het functionele 
centrum van het hemoglobine molecuul, die eveneens spontaan of 
onder invloed van katalysatoren een verhoogde neiging tot oxyda
tieve hemolyse kunnen tonen. 

Uit de thans beschikbare gegevens kan worden geconcludeerd, 
dat bij patienten met glucose-6-fosfaat dehydrogenase deficientie 
geen selectieve opname van 51Cr in de milt is waargenomen, waar
mee het resultaat van splenektornie correct wordt voorspeld. Bij pa
tienten met hernoglobinopathie H daarentegen vindt selectieve elimi
natie plaats in de milt van het door Na251Cr04 zeer selectief ge
merkte hemoglobine H, dat ongelijkrnatig over de erythrocyten is 
gedistribueerd. Hierdoor wordt een hoge opname van 51Cr in de 
milt veroorzaakt en geven orgaanmetingen een misleidende indruk, 
evenals de overlevingsduurbepaling, aangezien splenektornie de he
molyse niet significant verbetert. 

Bij patienten met pyruvaat kinase deficientie geven orgaanme
tingen na toediening van met Na251Cr04 gemerkte erythrocyten 
correct aan, dat een verlenging van de overlevingsduur van vol
wassen rode cellen na splenektornie niet verwacht kan worden. De 
operatie blijkt bij deze patienten niettemin een beperkt maar belang
rijk resultaat te kunnen hebben, doordat defecte reticulocyten en 
andere onrijpe voorstadia van de rode cel nadien een betere over
levingskans hebben en de transfusie behoefte afneemt. Ten einde 
dit vast te stellen is een gecombineerd onderzoek met 51Cr en 59Fe 
noodzakelijk. 

Op dezelfde wijze kon worden aangetoond, dat bij patienten met 
thalassemie het resultaat van splenektornie primair niet is gelegen 
in een verlenging van de overlevingsduur van de eigen erythrocyten, 
maar in de afname van de transfusie behoefte door een betere over-
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levingskans van de eigen reticulocyten. De extirpatie van een hyper
plastische milt met reservoir verzekert bovendien een langere levens
duur aan normale donorerythrocyten. Bij sikkelcel anemie daaren
tegen is de milt de voornaamste - plaats van destructie zowel van 
autologe als - van donorerythrocyten. Indien dit orgaan tengevolge 
van "auto-splenektomie" niet meer funktioneert vindt de destructie 
in de lever plaats, waardoor de overlevingsduur van de eigen ery
throcyten van de patient langer wordt. Indien auto-splenektomie uit
blijft geeft splenektomie een betere overlevingskans aan donor
erythrocyten. 

Bij de individuele patient met idiopathische verworven hemoly
tische anemie was in het verleden het resultaat van splenektomie 
niet te voorspellen. Zowel uit het onderzoek van de literatuur als 
uit eigen waarnemingen is gebleken, dat bij deze ziekte orgaan-: 
metingen een mogelijkheid bieden de patienten te selecteren bij wie 
een goed resultaat van deze operatie verwacht mag worden. Bij een 
selectieve opname van 51Cr in de milt is het, behoudens contrain
dicaties, aangewezen tot splenektomie over te gaan. Corticoste
roïden kunnen bij deze patienten gebruikt worden voor de behan
deling van crisen, ten einde gunstige voorwaarden voor de operatie 
te scheppen. Wanneer het 51Cr zowel in de lever als in de milt of 
uitsluitend in de lever opgenomen wordt, is het aan te bevelen de 
patient primair met corticosteroïden te behandelen. Een nauwkeurige 
anamnese en een serologisch onderzoek gericht op het opsporen van 
exogene haptenen zal waarschijnlijk kunnen voorkomen dat patien
ten geopereerd worden, die door de eliminatie van een exogene fac
tor rationeel en zonder risico geholpen zijn. 

Bij patienten met maligne systeemziekten en anemie is de bepa
ling van de overlevingsduur van met 51Cr gemerkte erythrocyten 
een aanwinst gebleken voor de diagnostiek van hemolyse. De waarde 
van orgaanmetingen is bij deze secundaire hemolytische anemiën 
moeilijk te beoordelen omdat onderzoek van een grote groep onbe
handelde patienten v66r en na splenektomie in de praktijk onmoge
lijk is. Bij een verhoudingsgewijs groot aantal patienten treedt door 
onbekende oorzaken een . fout positieve sekwestratie index van de 
milt op, dat wil zeggen een vermeerderde opname van 51Cr in de 
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milt bij een normale of licht verkorte overlevingsduur van de ery
throcyten. Omdat vaker een wanverhouding tussen een lichte hemo
lyse en de opname van 51Cr in de milt kan worden vastgesteld, 
ontstaat daardoor enige onzekerheid over de waarde van een ver
hoogde index bij deze patienten in het algemeen. 

Gezien het palliatieve karakter van een splenektomie en het gro
tere operatie risico bij patienten met maligne systeemziekten is de 
indicatie voor deze operatie slechts aanwezig wanneer de hemolyse 
het ziektebeeld beheerst, selectieve opname van 51Cr in de milt is 
vastgesteld en conservatieve maatregelen hebben gefaald of gecon
traindiceerd zijn en de algemene toestand van de patient het opera
tie risico toelaat. 

Het is gewenst dat bij patienten met myelofibrosis bovendien met 
behulp van 59Fe is vastgesteld, dat er geen tekenen van extramedul
laire erythropoiese in de milt zijn of zich overwegend in de lever 
voordoen. De indikatie tot splenektomie ondervindt steun wanneer 
een lien permagnum met een groot reservoir is ontstaan, die ernstige 
mechanische bezwaren veroorzaakt en gepaard gaat met een aan
zienlijke toename van het totale plasma volume. Het operatie risico 
is bij deze patienten zeer groot. 

Bij de behandeling van patienten met panmyelopathie staan po
gingen om de hematopoiese te bevorderen, de bestrijding van infecties 
en het voorkomen van bloedingen op de voorgrond naast de in
spanningen om de oorzaak van de ziekte op te sporen en te elimi
neren. Bij deze patienten is het operatie risico groter door de trom
bocytopenie. 
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SUMMARY AND CONCLUSiONS 

This thesis consists of a critica! evaluation of radioactivity deter
minations at the body surface over the spleen and the liver ( organ 
counting), after administration of autologous erythrocytes labeled 
with Na251Cr04, as a method for predicting the results of splenec
tomy in patients with hemolytic anemia. For this purpose red cell 
survival studies haven been performed tagether with organ scanning 
in 99 patients, 5 1  of which were splenectomized. The analysis of the 
data obtained, is preceded by a discussion of the problems attending 
the method on the basis of a study of the literature. 

Na251Cr04 has several favorable properties for the determination 
of the red cell survival, such as the labeling of a high percentage of 
red cells by means of a simple in vitro technique, the absence of 
re-utilization of the radioactive isotope after destructien of the ery
throcytes, a suitable physical half-life and a minimal permissible 
close of 51Cr, that makes it possible to repeat an investigation and 
to perform surface counting of organs 

It is a draw-back of Na251Cr04 that 51Cr is disappearing faster 
from the blood than may be expected from the life span of normal 
erythrocytes. This "loss" of 51Cr occurs along a biphasic curve with 
a fast and a slow component, both quantitativeiy dependent on the 
labeling technique. This technique probably has a direct influence 
on the slow component, but is may also increase considerably the 
fast loss by darnaging the erythrocytes. As a consequence of this the 
slow loss will decrease indirectly according to the reciprocal relation 
between both components. 

The normal values for the apparent half survival time - T1/251Cr 
therefore may vary in two different series of experiments perfor
med by the same investigator, even when he has used al:most iden
tical methods, because of minor differences in the labeling proce-
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dure. With completely different methods several investigators have 
obtained normal values ranging from 23-30 days till 30-42 days. 

In patients with hemolytic anemia, too, the loss of 51Cr has a 
biphasic character. With the use of identical methods the 51Cr-loss 
has a larger variability in thesé patients than in healthy persons and 
moreover may change during the course of the disease. 

Consequently the loss of radioactivity does not occur at a con
stant rate, that can be registered exactly, and it is not the same in 
normal persons and in patients with hemolytic anemia. For this 
reason it is not correct to calculate the life span of erythrocytes in 
patients with hemolytic anemia from the survival of these cells by 
introducing a correction factor for the loss, obtained from studies 
in healthy persons or patients. It is also difficult to detect slight 
hemolysis by means of Na251Cr04 survival studies. 

The explanation of the 51Cr-loss as a result of elution only, i.c. 
a release of the radioactive chromium from the cell before, and 
independent of, the destruction of the erythrocytes, has been made 
doubtful by studies on the uptake and binding of 51Cr. The data 
obtained indicate that in a normal population of erythrocytes the 
older cells, which will be braken down first, take up most 51Cr, 
whereas the younger cells bind more 51Cr; in the cells binding takes 
place to the ;J-chain of the normal adult hemoglobin. The loss thus 
can be explained as a selective destruction of, selectively - according 
to the age -, labeled erythrocytes rendering the elution theory su
perfluous. However some abnormal erythrocytes will selectively 
be labeled with Na251Cr04 irrespectively of their age because cer
tain abnormal hemoglobins have a higher affinity for 51Cr. For ex
ample the radioactivity of hemoglobin H (;J 4) fractions in vitro 
is twice as high as might be expected from the concentrations in the 
blood, because of the duplication of the number of ;J-chains. This 
abnormal hemoglobin is distributed irregularly over the red cells 
and may contain in vivo as much as thirteen times the radioactivity 
of hemoglobin A as a result of an intracellular transfer of the radio
active isotape from hemoglobin A to hemoglobin H. 

Moreover Na251Cr04 itself may c�use destruction of erythrocytes 
with a deficiency of reduced glutathion, that protects the red cell 
against oxidative hemolysis and the rate of destruction depends 
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upon the close of Na251Cr04 used. This is one of the arguments for 
the idea that Na251Cr04 can induce oxidative h emolysis in the same 
way as the drugs which are known to catalyse the oxidation-reduc
tion systems of the red blood cells, when the concentration of 
Na251Cr04 is sufficiently high and (or) when the erythrocytes are 
susceptible to a higher degree. The latter is the case when the ery
throcytes have a defective redox mechanism or a defect of the meta
bolie processes to which it is linked, and when the cell proteins 
have an increased liability to become oxidized in close linkage with 
the number and reactivity of their sulphydryl groups. When such 
a defect is the underlying cause of the hemolysis, the use of 
Na251Cr04 for the determination of the red cell life span appears 
to be inaccurate, because a selective destruction may be induced, 
sametimes even of very selectively and independent of their age 
labeled red cells. 

Oxidative hemolysis has been regarcled as an acceleration of the 
normal aging process of the red cell. On the basis of this assump
tion the loss of 51Cr from a population of normal erythrocytes can 
be considered as the result of a destruction, accelerated by the 
Na251Cr04, of selectively - in this case according to age - labeled 
erythrocytes which have assimilated more 51Cr with the increase of 
age and which have bound less 51Cr to normal hemoglobin. 

Organ counting derives its significanee from the observation that 
a definite and progressive accumulation of radioactivity over the 
spleen tagether with the disappearance of 51Cr-labeled cells from 
the circulation is due to  sequestration of intact erythrocytes in  the 
spleen. A definite increase of radioactivity over the liver in the 
presence of a functioning spleen may also originate from hemoglo
bin as a result of intravascular hemolysis. A slight increase of the 
radioactivity over the liver and ( or) spleen may be caused by 51Cr 
from erythrocytes broken down elsewhere in the body. 

The practical significanee of organ coun ting as a predierion test 
for splenectomy depends on the question whether destruction and 
sequestration of erythrocytes in the spleen are identical. Splenec
tomy will have a favorable result when erythrocytes are destroyed 
in the spleen or damaged to such a degree that they will die some
where else. 
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The condition for a precise quantitation of the share which the 
spleen takes in the destruction of 51Cr-labeled red cells, is the exis
tence of an exactly determinable relation between the total deposit 
of 51Cr in the spleen and the number of red cells destroyed in this 
organ. It does not seem to be , possible to determine exactly in vivo 
the amount of 51Cr deposited

. 
in the spleen. This is hampered by 

several factors; the absorption of gamma-rays by the body tissues ; 
the dependenee of the number of registered counts on the size of 
the spleen, which cannot be judged precisely in vivo ; the radio
active scatter by neighboring organs and the elimination of 51Cr 
from the spleen. Therefore is is not only impossible to measure the 
total amount of 51Cr within an organ, but even a determination 
of the true ratios between the radioactivity in different organs is 
not feasable. 

In an in vitro study of surgically removed spieens it has not been 
possible to establish a comprehensible relation between the amount 
of 51Cr in the spleen and the number of cells destroyed in this organ 
- at least in the spleen of patients with hereditary spherocytosis. In 
this report however calculations were made on the basis of question
able premises. 

Consequently it has not yet been proved at the moment that 
sequestration of erythrocytes in the spleen will result in destruction 
of the cells in this organ. For practical use one may accept a semi
quantitative formulation of the apparent proportions of seques
tration in the different organs. The formula of J andl et al. does not 
claime to be more exact than is permitred by the method and it 
indicates the separate relations of the activity over the spleen and 
the liver with regard to the activity over the heart, what is neces
sary. 

The reliability of the determination of the survival time and (or) 
the counting of organs is influenced by a number of factors, which 
are conneered with the clinical state of the patients and cannot be 
eliminared or fixed in a quantitative measure. 

The acquisition of exact data on the erythrokinesis by measuring 
the destruction of erythrocytes as the only parameter supposes the 
existence of an equilibrium between the production and the break
down of the red cells. When the red cell mass is not constant, the 
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changes in the production rates are not adaequately taken into 
account by comparing one short-term estimation of the produc
tion of erythrocytes by means of 59Fe against the results of a longer
term investigation on their destruction using 51Cr. 

The actual impossibility to determine the red cell mass and the 
production of erythrocytes at regular intervals 

.
cannot be compen

sated for by the making of corrections in the survival determination 
using the daily fluctuations in the venous hematocrit. This hema
toerit is not identical with the body hematocrit and their mutual 
relation depends upon the seriousness of the anemia as well as on 
the size of the spleen, and it is not a constant quantity. 

The reliability of the method is endangered by occult loss of 
blood, which cannot always be diagnosed or excluded with certainty 
and by a number of diseases and their complications. This concerns 
acidosis which influences the pH of the plasma and thereby the 
hexokinase activity of the erythrocytes, alterations of the intimal 
layer of the small blood vessels which may cause mechanical damage 
of the erythrocytes, kidney diseases which are associated with aci
dosis or alterations of the small vessels, with circulatory disturban
ces or edema, liver diseases with their complications such as edema 
and ascites, and at last heart enlargment and general insufficiency 
of the circulation. 

A deceptive impression may be obtained when blood transfusions 
are given during the examination or have been given shortly before. 
Blood transfusions may arrest the production of the patients own 
erythrocytes and alter the age distribution of the circulating red 
cells. Drugs such as cytostatics, chemieals affecting redox systems 
in the cell and corticosteroids should if possible not be used during 
the investigation. The latter drugs have a direct influence on the 
sequestration of erythrocytes in the spleen and the liver. Further
more there are indications that the life span of erythrocytes is 
shortened by temporary stasis in inflamed tissues. 

Errors in the application of the method can for the most part be  
avoided by frequent organ counting, daily in  severe hemolysis, and 
by measuring more than one point over the spleen and the liver. 
When the spleen is not palpable, it is recommended to perform the 
measurements over this organ with the patient lying on his right 
side and with a vertical position of the counting tube. 
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The anemia of the hypersplenic syndrome - characterized b y the 
combination of anemia, leukopenia, thrombocytopenia or a corn
bined cytopenia tagether with a normal or hypercellular bone mar
row, which abnormality is corrected by splenectomy - has been 
ascribed to an increased destruction of the involved blood cells in 
the spleen as well as to an inhibitory affect of this organ on the 
bone marrow. 

Investigations by several authors on the circulation of normal 
and abnormal erythrocytes in the spleen of healthy persons and 
patients with splenomegaly have revealed that anemia in hyper
splenism is caused by one or more of the following factors : seques
tration of erythrocytes and (or) reticulocytes, the formation of 
a reservoir in the extra-sinusoidal tissue tagether with an increase of 
the total plasma volume, stasis in the splenic sinuses and, possibly by 
secondary hyperplasia of the active reticulo-endothelial system of the 
spleen. Thrombocytopenia in hypersplenistn probably also arises in 
the same way. Splenomegaly or an increase of the total red cell 
volume or a combination of both as such, do not necessarily cause 
sequestration in the sense of trapping of erythrocytes in the spleen. 

Only the sequestration of erythrocytes can be determined by 
counting of organs after administration of 51Cr labeled red cells. 
Sequestration of reticulocytes can be demonstrated by measuring 
the production of erythrocytes with 59Fe and the breakdown with 
51Cr at the same time and by following the level of each isotape 
over the bone marrow, the spleen, and the liver. The quantitative 
significanee of stasis and reservoir formation becomes evident from 
the relation between the body hematocrit and the venous hema
tocrit. The share of each can be determined after injection of epine
phrin, because then the extra-sinusoidal space is emptied into the 
peripheral circulation but the congested spleen sinuses are not influ
enced. 

The author's investigations only deal with the sequestration of 
51Cr labeled erythrocytes in patients with congestive splenomegaly 
and hemolytic anemia. This investigation is also inadequate in some 
farms of the latter disorder to obtain complete insight in the patho
genesis of the anemia and to be able to predict the effect of sple
nectomy. 
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The nature of the defect of the erythrocytes results in a selective 
uptake of 51Cr in the spleen in patients with hereditary sphero
cytosis and hereditary elliptocytosis. After splenectomy the increa
sed destruction of erythrocytes is terminated completely in here
ditary spherocytosis and, at any rate, for the most part in hereditary 
elliptocytosis. Therefore organ counting yields a reliable prediction 
on the result that can be expected from the operation in these disea
ses, but it is only indicated when some doubt about the diagnosis 
exists. 

In patients with congenital non-spherocytic hemolytic anemias, 
which have not been defined more precisely or classified according 
to Selwyn and Dacie, no selective uptake of 51Cr in the spleen has 
been observed. The typing after Selwyn and Dacie does not agree 
with the results of biochemica! investigation of the erythrocytes, 
among other things because the erythrocytes from patients, homo
zygous for a certain disease, and from carriers of the same defect 
can behave differently in the auto-hemolysis test. Moreover not all 
congenital non-spherocytic hemolytic anemias can be classified in 
one of these two types. Therefore it is advisable to base the judge
ment about the value of organ counting on the data from the 
rather small group of patients, whose red cell defect has been cha
racterized biochemieall y. 

It has been established that Na251Cr04 severely damages the ery
throcytes of patients with a congenital non-spherocytic hemolytic 
anemia caused by a deficiency of reduced glutathion and this is 
accompanied by a selective uptake of 51Cr in the spleen. Conse
quently Na251Cr04 is not suitable to the labeling of erythrocytes 
with this defect. It has to be investigated as to how far Na251Cr04 
has a limited use as a label for erythrocytes with other defects of 
the redox system or of the hexose-monophosphate shunt. The same 
is true for erythrocytes with abnormal hemoglobins, characterized 
by an increase of the number of reactive sulphydryl groups or 
alterations in the functional center of the hemoglobin molecule, 
which may also show an increased tendency to oxidative hemolysis, 
spontaneously or under the influence of katalysts. 

From the presently available data, it can be concluded that in 
patients with glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency no se
lective uptake has been observed of 51Cr in the spleen enabling a 
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correct preJi�tion of the result of splenectomy. However in patients 
with hemoglobinopathy H one may observe selective splenic elimi
nation fo the hemoglobin H, which is labeled by Na251Cr04 very 
selectively and is distributed unequally over the erythrocytes, Both 
the resulting high uptake of 51Cr in the spleen and the apparent 
half survival time are misleading, because splenectomy does not 
improve the hemolysis clinically. 

In patients with pyruvate kinase deficiency, organ counting after 
administration of Na251Cr04-labeled erythrocytes correctly indi
cates that a lenghthening of the survival of adult red cells cannot be 
expected after splenectomy. Nevertheless this operation n1ay have 
a limited but important result, because defective reticulocytes and 
other immature precursors of the red cell will get a better chance to 
survive and the need for transfusion will decrease. In order to 
determine this a combined investigation with 51Cr and 59Fe has to 
be clone. 

In the same way it has been demonstrated that in patients with 
thalassemia the benefit of splenectomy does not primarily lie in a 
lenghthening of the survival of the own erythrocytes, but in a 
decrease of the transfusion requirement by an improved chance of 
the patient's own reticulocytes to survive. The remaval of a hyper
plastic spleen with a reservoir moreover ensures a longer survival for 
normal donor erythrocytes. On the contrary in sickle cell anemia the 
spleen is the most important site of destruction of autologous as well 
as donor erythrocytes. When this organ does not function any more 
as a result of "auto-splenectomy", destruction takes place in the 
liver and the survival time of the patient's own erythrocytes will 
improve. When auto-splenectomy does not occur, operative removal 
of the organ will give a better survival chance to donor erythrocytes . 

Formerly it was not possible to predict the outcome of splenec
tomy in individual patients with idiopathic acquired hemolytic ane
mia. From a study of the lirerature and from our own observations 
it has been established, that in this disorder organ counting enables 
one to select the patients in which a good result may be expected 
from this operation. In case of selective uptake of 51Cr in the spleen 
splenectomy is indicated, in the absence of clinical contra-indica
tions.  Corticosteroids may be used in these patients for the treat-
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ment of crises in order to improve conditions for the operation. 
When 51Cr is taken up both in the liver and the spleen or only in 
the liver, it is advisable to treat the patient primarily with corti
costeroids. An accurate case-history and a serological examination 
to detect exogenous hapteness will probably help to avoid an ope
ration in patients who will ·benefit from the elimination of an exo
genous factor on a rational base without risk 

In patients with malignant system disease the determination of 
the survival of 51Cr labeled erythrocytes proved to be very useful 
for detecting hemolysis. It is difficult to evaluate organ counting 
in these secondary hemolytic anemias, because in actual practice it 
is impossible to investigate a larger group of untreated patients be
fore and after splenectomy. In a relatively large number of patients 
a falsely positive sequestration index of the spleen may be caused 
by unknown factors, that is to say the uptake of 51Cr in the spleen 
is increased together with a normal or slightly shortened survival 
of the erythrocytes. Because of the disproportion observed between 
a slight hemolysis and the uptake of 51Cr in the spleen some uncer
tainty has arisen about the validity of an increased index in these 
patients in generaL 

In view of the palliative character of splenectomy and the in
creased surgical risk of patients with malignant system disease, the 
indication for this operation is only present when hemolysis is domi
rrating the clinical picture, when selective uptake of 51Cr in the spleen 
has been established, and when conservative measures have failed 
or are contra-indicated and the general conditon of the patient will 
allow the operation. 

In myelofibrosis with myeloid metaplasia it is advisable to use 
not only the Na251Cr04 method for determining the site of red 
cell destruction but also the 59Fe technic for localizing red cell pro
duction in order to estahlish that splenic red cell production is ab
sent or negligible. Splenectomy may be considered when a huge spleen 
with a large reservoir has developed which is causing severe meeha
nical complaints and is accompanied with a substantial increase of 
the total plasma volume. The risks of operation in these patients 
are very high. 

The treatment of patients with panmyelopathy consists mainly 
of attempts to improve the hemopoiesis, to combat infections and 
to prevent hemorrhages in addition to the efforts to detect and to 
eliminate the cause of the disease. The surgical risk in these patients 
is high because of the thrombocytopenia. 
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