
strijding van de jeuk, die door peuteren in de ge
hoorgang vaak tot hemieuwde infectie lijdt. Verder 
rontgenbestraling in een dosering van driemaallOO 
r per week met een totaal van 500 r en tenslotte 
gelden ook hier de algemene behandelingsmetho
den, die voor de furunculose worden aangegeven, 
zoals wassen met ontsmettende zepen, Glesolcapsu
les, autovaccin of toxoidbehandeling. 

REFERATEN 

In het algemeen zal het op deze wijze weI gelukken 
ook de furunculose de kop in te drukken. Mochten, 
ondanks deze maatregelen, toch weer na verloop 
van tijd furunkels optreden, dan is het zinvol de 
verantwoordelijke staphylokokken te isoleren en in 
vitro na te gaan met welk antibioticum of combina
tie van antibiotica men deze lastige verwekker het 
beste en afdoende kan bestrijden. 

De artike/en, besproken in de mel een nummer gemerkle referaten, kan men 
schriflelijk ler inzage vragen bij J. G. Anlvelink, Spoorslraal 24, Schoon hoven 
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59-068. Zum Problem der Wehen und iiber die geburts
hilfliche Bedeutung von Wehenmitteln. Semm, K. (1959) 
Miinch. med. Wschr. 101,1090 en 1167. 

Schrijver geeft in twee artikelen een overzicht over het ont
staan en het wezen der weeen en de huidige opvatting over 
de meest werkzame weeenmiddelen. Vergelijkende onderzoe
kingen bij zoogdieren brengen ~ns niet verder over de vraag 
hoe de baring tot stand komt en welke factoren het begin 
ervan bepalen. Bij de ene orde, bijvoorbeeld de multi pare 
nestdieren, zoals de hond en de kat, worden de jongen in 
nog vrij hulpeloze staat uitgeworpen, terwijl de jongen van 
de unipare viervoeters, zoals het rund en het paard, zichzelf 
direct na de baring kunnen redden. 

Wat de bestudering van het baringsmechanisme betreft, heeft 
men meer inzicht verworven in de aard der spiercontracties 
van de uterus in toto en de afzonderlijke uterusspiercel. Bij 
proefdieren nam men duidelijk in de tubahoeken beginnende 
peristaltische golven waar. Ook experimenten bij de mens 
wijzen eerder in de richting van peristaltische contracties, in 
tegenstelling tot de theorie van De Snoo, volgens welke het 
weeen-type van de menselijke uterus aperistaltisch zou zijn. 
Door de ontdekking van argyrofiele tastlichaampjes in het 
ostium internum begrijpt men thans beter, dat na het breken 
der vliezen de weeen eerst goed op gang komen. Voordien 
sprak men immers van druk op het zogenaamde ganglion 
cervicale van Frankenhauser, waarbij het niet duidelijk is hoe 
een ganglion, dat immers slechts een schakelstation is, als 
perceptieorgaan kan dienen. 

Een ander gebied, waarop men vruchtbare onderzoekingen 
deed, is de biochemie van de contractie der spiercel, waarbij 
men de colloid-chemische eigenschappen van de in de uterus
spiercel aanwezige contractiele proteinen bestudeerde. De, 
voor de contractie benodigde, energie wordt verkregen door 
splitsing van adenosinetrifosfaat (ATP), Het blijkt dat het 
spierweefsel van het corpus uteri meer energierijke fosfaten 
levert dan dat van de cervix (de beschouwingen hierover ko
men overen met die in het "Nederlands Leerboek der Verlos
kunde", ref.). Bij het electrofysiologisch onderzoek van de 
geisoleerde uterusspiercel blijkt deze te reageren volgens de 
alles of niets wet; elke spiercel is tot autonome prikkelvor
ming in staat en kan als "pacemaker" fungeren. 

Bij de bespreking der weeenbevorderende hormonen wordt 
onder meer het hypofyseachterkwabhormoon, het oxytocine, 
vermeld, dat, na de bekendwording van de structuurformule 
in 1953, thans ook synthetisch wordt bereid. Men kan het be
wezen achten dat de menselijke uterus in en buiten de zwan
gerschap steeds op dit hormoon reageert. Schrijver beschouwt 
het oxytocine dan ook als het weeenhormoon bij uitstek. Van 
belang lijkt de ontdekking van het enzym oxytocinase, dat tot 
nu toe aileen in het serum van zwangere vrouwen en bij 
mensapen is waargenomen. Ais vormingsplaats wordt de pla
centa aangenomen. Dit, betrekkelijk onbekend gebleven, en
zym inactiveert het oxytocine. De oxytocinaseactiviteit van 
het serum neemt toe met de duur van de zwangerschap om 

tegen de geboorte de hoogste waarde te bereiken. Post par
tum verdwijnt het volledig uit het bloedserum. Dit enzym 
heeft ongetwijfeld een beschuttende functie en behoedt de 
uterusspier door voortdurende oxytocineafbraak v~~r te ster
ke hormonale prikkels. Vooral in het geval van "stress", 
waarbij de hypofyse zich plotseling van haar opgestapelde 
hormoonvoorraad ontdoet, wat voor de vrucht catastrofaal 
zou zijn, moet deze beschuttende functie van groot belang 
zijn. Zolang het evenwicht oxytocine-oxytocinase be staat komt 
de partus niet op gang. Wordt door verminderd aanbod van 
het enzym of kunstmatig het evenwicht verbroken dan komt 
de partus op gang. 

Ais deze hypothese juist is, wordt het duidelijk waarom bij 
een atonische nabloeding de uterus niet altijd op oxytocine 
reageert. Tot nu toe wordt een uitblijven van reactie op 
oxytocine voornamelijk geweten aan overrekking van de ute
rus-musculatuur, zoals bij tweelingen, hydramnion, uitput
ting van de uterusspier of primaire weeenzwakte. Schrijver 
zou in deze gevallen liever van een verstoring van het even
wicht oxytocine-oxytocinase willen spreken. Is het oxytocine
deficit te groot, dan is een eenmalige injectie onvoldoende en 
treedt er slechts een reactie op bij continue toevoer. Schrij
vers opvattingen vinden steun bij zijn klinische waarnemin
gen. Bij zijn gevallen van atonische nabloeding, die niet rea
geerden op de gebruikelijke therapie, spoot hij vijf tot tien 
eenheden Syntocinon, een synthetisch oxytocinepreparaat, ver
dund tot tien ml, in meerdere depots in de uterusspier. Deze 
reageerde, behalve in gevallen met een ernstige verbloeding, 
prompt op de injectie. Legde men binnen tien minuten geen 
intraveneus infuus met oxytocine aan, dan trad de bloeding 
meestal weer op. (Het aantal zo behandelde gevallen wordt 
in deze, voornamelijk bes::houwende, artikelen niet vermeld, 
ref.) . 

C. T. Lens 

59-073. Influenza Immunization. Cruickshank, R. (I 959) 
Practitioner 183, 294. 

Het woord influenza wordt door arts en leek gebruikt voor 
verschillende soorten acute infectieziekten van de ademha
lingsorganen, veroorzaakt door een groot aantal bekende en 
onbekende verwekkers, waaronder het influenzavirus. 
Sinds de ontdekking van influenzavirus A in 1933 en B in 
1940 zijn er meer dan dertig soorten virus ontdekt, die ver
antwoordelijk moeten worden gesteld voor allerlei op griep 
gelijkende ziektebeelden, zoals faryngitis, pseudocroup, aty
pische pneumonie enzovoort. Tijdens het optreden van een 
echte influenzaepidemie kan door middel van laboratorium
onderzoek het juiste virus type bepaald worden en is de be
schermende werking van influenzavaccin een onderwerp van 
studie waard. Het enorme ziekteverzuim en het grote aantal 
sterfgevallen bij bejaarden en andere personen, die een gro
ter risico lopen dan normaal, dwingen ons te zoeken naar een 
preventieve maatregel, die een bescherming tegen deze in
fectie kan bieden. 

(1960) huisarts en wetenschap 3, 323 



Bij de bereiding van het vaccin stuit men op de moeilijkheid 
van de wisselende antigeenstructuur van het influenzavirus. 
Is het S-antigeen groepsspecifiek, dat wi! zeggen voor influ
enza A, B en C, het hemagglutinerende antigeen is type
specifiek en vertoont derhalve een wisselend patroon, waarin 
spontane mutaties regelmatig optreden. Vroeger plaats gehad 
hebbende infecties van het ene type geven generlei bescher
ming tegen later optredende infecties van het andere type. 
Met dit laatste feit dient bij de vaccinbereiding terdege re
kening te worden gehouden. 
De bereiding van een polyvalent influenzavaccin, waarin 
zoveel mogelijk typen zijn verwerkt van de op dat moment 
aanwezige of te verwachten antigen en is eerst mogelijk ge
worden door de vermeerdering van het virus in de aIlantois
vloeistof van het bevruchte en bebroede kippeei. Het virus 
wordt gelnactiveerd met formaline en geadsorbeerd aan alu
miniumfosfaat. Een ml subcutaan, in november of december 
gegeven, geeft een goede bescherming, mits minstens acht tot 
tien dagen v66rdat de infectie plaats vindt, ingespoten. 
In Engeland en Amerika heeft men proeven genomen met 
een vaccin, gesuspendeerd in een olieemulsie. Hiervan zou 
eentiende van de gebruikelijke dosis een hoger en langer aan
houdende antistoftiter teweegbrengen. Met dit olievaccin 
zouden ook minder lokale en algemene reacties optreden (0,1 
tot 0,5 procent tegen normaal 1 - 4 procent). In Rusland 
heeft men uitgebreide ervaring met levend verzwakt vaccin, 
dat door middel van een spray op het neusslijmvlies wordt 
verstoven. 
Sinds 1951 zijn in Engeland verschiIlende onderzoekingen 
verricht bij grate groepen vrijwiIIigers om de waarde van de 
vaccinatie te bepalen. Men yond een vermin de ring van het 
aantal geregistreerde ziektegevaIlen bij de gevaccineerden 
van 35 tot 40 procent. Een nauwkeurig verricht onderzoek 
van een plotselinge epidemie van bacteriologisch bevestigde 
influenza A in een school met homogene bezetting geeft nog 
betere cijfers. Van 344 niet-ingeente leerlingen kregen 68 
(20 procent) griep, terwijl van 100 leerlingen, die in 1954 
en 1955 werden ingeent, slechts twee ziek werden. Bij de een
maal gevaccineerden was het gemiddelde ziektepercentage 
10. 
Het grote gevaar van de secundaire infectie met stafylococcus 
aureus, bij de laatste epidemie (1957) verantwoordelijk voor 
60 procent van de sterfgevalIen, vraagt om een bescherming, 
speciaal voor die patient en, die hier extra vatbaar voor zijn, 
zoals bejaarden, zwangeren, diabetici, hartpatienten en lijders 
aan chronische bronchitis. Vit het oogpunt van openbare 
gezondheidszorg verdient het aanbeveIing artsen, verpleeg
sters en het personeel van openbare nutsbedrijven te vaccine
reno 
De World Health Organisation beschikt oVer het apparaat, 
bijtijds een nieuw virus te typeren en aan aile landen door te 
geven, zodat dit nieuwe type verwerkt kan worden in het te 
bereiden influenza-vaccin. Bij de laatste pandemie gingen 
twee kostbare maanden verloren, omdat communis tisch 
China, waar het beginpunt lag, niet aangesloten was bij de 
W.H.O. E. van Westreenen 

60-015. Interferon: The prospects. Isaacs, A. (J 959) Prac
titioner 183,601. 

Interferon is een stof, die zich bij laboratoriumproeven ge
draagt als een breedspectrumantibioticum, maar dan gericht 
tegen virussen in plaats van bacterien. Deze vondst is inte
ressant genoeg om de bruikbaarheid van interferon bij de be
strijding van virusinfecties van mens en dier nader te onder
zoeken. 
De werking berust op het principe van het virus-interferen
tie-fenomeen. Een bepaald virus, eenmaal aanwezig in een cel, 
kan de intraceIlulaire groei van vele andere virussen in die
zelfde cel verhinderen, zelfs al is het inactief gemaakt door 
warmte of ultravioletbestraling. De praktische toepassing hier
van was tot dusver evenwel onmogelijk, aangezien grote doses 
inactief virus te toxisch zijn gebleken en ook de sterke anti
gene eigenschappen meermaals gebruik zeer bemoeiIijken. 
Isaacs en Lindenmann toonden in 1957 voor het eerst het in
terferon aan als ee·n stof, afgescheiden door interfererend 
virus, indien dit is gekweekt op daarvoor geschikte ceIlen. 

Deze stof was op haar beur! in staat, in nieuwe cellen het 
interferentiefenomeen, dus de verhindering van de groei van 
andere virussen, te veroorzaken. 
De voordelen van interferon boven gelnactiveerd virus zijn 
duidelijk; het is vrijwel niet toxisch en heeft zeer geringe 
antigene eigenschappen. In vitro bestaat een sterke variatie 
in gevoeligheid van de verschiIIende virussen voor verschil
lende doses interferon. Zo is bijvoorbeeld het encefalitisvirus 
zeer gevoelig, influenzavirus matig gevoelig en het herpes 
zostervirus weinig gevoelig voor interferon. Het mechanisme 
hiervan is volmaakt onbekend. Dit gevoeligheidsverschil gaat 
evenwel gepaard met een geringe specificiteit. Wei is er vol
gens Tyrrell (1959) een duidelijke celspecificiteit. Zo yond 
hij, dat interferon bereid op kalfsniercellen veel meer werking 
vertoonde, indien het beproefd werd tegen een virus, dat ook 
op kalfsnierceIlen werd gekweekt, dan indien dit geschiedde 
op bijvoorbeeld kippenfibroblasten. Het omgekeerde bleek ook 
juist te zijn. Dit brengt het nadeel met zich mee, dat bij even
tuele proefnemingen op mensen, het interferon be reid dient 
te worden in menselijke ceIl en of op zijn minst in apeceIlen. 
De toxiciteit is minimaal; doses, nodig voor inactivering van 
het virus, tasten de cel niet aan en belemmeren evenmin de 
celdeling. Ook waren na herhaalde injecties geen antilichamen 
aan te tonen, zodat een antigeen effect te verwaarIozen zal 
zijn. Vit dierproeven is wei gebleken, dat voor een doeltref
fende werking het interferon zo spoedig mogelijk na het be
gin van de infectie dient te worden gegeven, aangezien reeds 
gelnfecteerde ceIlen niet meer door interferon kunnen worden 
beschermd. Het nuttig effect is afhankelijk van het aantal nog 
niet gelnfecteerde ceIl en op het moment van toediening. 
De moeilijkheden, die de praktische toe passing nog belemme
ren, zijn in de eerste plaats de prod uk tie van voldoende hoe
veelheden in menselijke of apecellen en ten tweede een ge
schikte wijze van toediening. De infecties van de tractus res
piratorius schijnen een goede kans te maken om als eerste 
met interferon te worden bestreden, aangezien interferon 
direct in de nasofarynx is te brengen. Parenterale toediening 
is moeilijker door de grote hoeveelheden, die nodig zijn en 
omdat de mogelijkheid bestaat, dat interferon door proteoly
tische enzymen wordt afgebroken voordat het zijn doel heeft 
kunnen bereiken. 
Een van de me est interessante waarnemingen is wei, dat in
terferon wordt geproduceerd bij verschiIIende virussoorten in 
een laat stadium van de infectie, meestal tegen de tijd, dat 
de ziekte bijna is genezen. Het is daarom verIeidelijk inter
feron een rol toe te kennen bij het natuurIijke mechanisme 
van de genezing van virusinfecties. Het feit, dat mensen ge
nezen van een banale verkoudheid zonder aanwezigheid van 
specifieke immuniteit pleit voor een grote betekenis van 10-
kale celimmuniteit. De idee, dat de interferontherapie een 
versterking zou kunnen zijn van de natuurlijke weerstand te
gen virusinfecties, geeft de onderzoeker moed op de ingesla
gen weg voort te gaan. E. van Westreenen 

BOEKBESPREKING 

O. Fokkens. De ontwikkeling van rookgewoonten bij de jeugd. 
Proefschrift. Oosthoek's Uitgeversmaatschappij N.V. Utrecht. 
1960. 

In 1957 werd door de Gezondheidsraad een commissie ge
vormd, die tot taak had na te gaan "op welke wijze de jeugd 
het beste kan worden benaderd en voorgelicht om trent de aan 
het roken als gewoonte verbonden gevaren, en richtIijnen aan 
te geven, die door daarvoor in aanmerking komende instanties 
kunnen worden gevolgd". Deze commissie kwam onder meer 
tot de conclusie, dat men voor belnvloeding van de jeugd 
profijt zou kunnen hebben van een onderzoek gericht op de 
rookgewoonten van jeugdigen en de factoren, die daarop van 
invloed zijn. 
Het te onderzoeken materiaal, dat bestond uit 3.978 manne
lijke leerlingen van 40 scholen voor voorbereidend hoger en 
middelbaar onderwijs en 40 lagere technische scholen in Ne
derland, werd verkregen door een steekproef te nemen uit 427 
s~holen voor voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs 
met 79.667 mannelijke leerIingen en 233 lagere technische 
scholen met 78.541 leerIingen. 

(1960) huisarts en wetenschap 3, 324 


