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Het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusie
dienst van het N ederlandsche Roode Kruis te 
Amsterdam is ontstaan uit de in 1939 door het 
Nederlandsche Roode Kruis opgerichte conserveer
inrichting Noord. Deze in het Binnengasthuis te 
Amsterdam gevestigde instelling had tot doel zorg 
te dragen voor een voorraad bloed en bloedtrans
fusieapparatuur. 
Het Centraal Laboratorium had een snel1e groei. 
Zo werd in 1943 overgegaan tot het drogen van 
bloedplasma, zij het op kleine schaal. De grote uit
breiding begon natuurlijk pas na 1945. Dit leidde 
er onder moor toe, dat het aanvankelijk alleen on
der het Roode Kruis ressorterende laboratorium in 
1948 werd ondergebracht in "De Stichting tot In
standhouding van het Centraal Laboratorium van 
de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandsche 
Roode Kruis", waarin deelnamen het Rijk, de ge
meente Amsterdam en het N ederlandsche Roode 
Kruis. 
Het aantal personeelsleden steeg van 4 in 1939 tot 
290 in 1960. Deze groei werd aanleiding tot de 
bouw van een nieuw instituut, waarin niet aIleen 
alle afdelingen van het Centraal Laboratorium zijn 
ondergebracht, maar ook een aantal andere dien
sten, die om verschillende redenen nauw met het 
Centraal Laboratorium samenwerken. Dit zijn de 
Militaire Bloedtransfusiedienst, de Centrale Medi
sche Bloedtransfusie Commissie, de Moedermelk
centrale en Beentransplantatiedienst van het Neder
landsche Roode Kruis, alsmede de administratie en 
een gedeelte van de keuringslokaliteiten van de 
Bloedtransfusiedienst van de afdeling Amsterdam 
van het Nederlandsche Roode Kruis. Het nieuwe 
gebouw werd op 9 september 1959 door koningin 
Juliana officieel geopend. 

Tot de verschillende taken van het Centraal Labo
ratorium van de Bloedtransfusiedienst behoren: 
Vervaardiging van en onderzoek op het gebied van 
bloedtransfusieapparatuur en tevens de bereiding 
van infusievloeistoffen, die, naast bioed en bloed
plasma, bij de behandeling van shockpatienten wor
den gebruikt. 
De bereiding van gedroogd bloedplasma en andere 
uit het plasma te isoleren eiwitten. Het voor dit doel 
benodigde bloed wordt voomamelijk afgenomen in 
kleine gemeenten op het platteland, waar zieken
huizen ontbreken. In dergelijke plaatsen is het de 
taak van de plaatselijke Roode Kruis afdelingen do
nors voor dit doel te werven en huip te verlenen bij 
de bioedafname door teams van het Centraal La
boratorium. 

De bereiding van bloedgroepen-testsera. 
Bloedgroepenonderzoek van bloedgevers en zwan
geren, totaal ongeveer 60.000 per jaar. 
Bloedgroepenonderzoek in verband met afwijkingen 
van de pasgeborenen. 
Onderzoek naar de oorzaak van eventueel optreden
de reacties tijdens een bloedtransfusie, zowel sero
logisch als biochemisch. 
Onderzoek naar antistoffen welke in het bloed kun
nen optreden, onder andere als reactie tegen trom
bocyten en leukocyten of ten gevolge van sommige 
geneesmiddelen. 
Onderzoek naar het voorkomen van versnelde bloed
afbraak, onder andere met behulp van radio-actieve 
isotopen en andere biochemische of serologische on
derzoekingsmethoden. 
Onderzoek op het gebied van de bloedstolling. 
Serologisch reuma-onderzoek en serologisch onder
zoek bij aanverwante aandoeningen, zoals lupus ery
thematodes. 
Onderzoek op het gebied van de immunopathologie 
(het optreden van antistoffen tegen bepaalde or
gaanweefsels bij sommige ziekten). 
Onderzoek naar de verdeling van bloedgroepen bij 
verschillende bevolkingsgroepen en rassen. 
Het geven van cursussen aan arts en en analisten, 
zowel als het gelegenheid geven aan individuele on
derzoekers uit binnen- en buitenland, een stage in 
het laboratorium door te maken. 

Naast het Centraal Laboratorium van de Bloed
transfusiedienst, dat als technisch-wetenschappelijk 
instituut van de bloedtransfusie in de meest uitge
breide zin in Nederland kan worden beschouwd, be
staat als afzonderlijke organisatie de donordienst 
van het Nederlandsche Roode Kruis. Deze telt thans 
110 bloedtransfusiediensten, verspreid over het ge
hele land, met in totaal 150.000 bloedgevers. Aan 
de top van de donororganisatie staat de Centrale 
Medische Bloedtransfusie Commissie, die zorg 
draagt voor een uniforme organisatie over het ge
hele land en die door het uitgeven van richtlijnen 
ten aanzien van keuringseisen enzovoort de belan
gen, zowel van de bloedgevers als van de patienten, 
behartigt, terwijl zij als vertegenwoordiging van de 
gezamenlijke bloedtransfusiediensten het contact 
met ziekenfondsen en overheid onderhoudt. 

000 

Bloedtransfusieapparatuur en infusievloeistoffen. 
Een eerste vereiste van aIle bloedtransfusieappara
tuur en infusievloeistoffen is het beantwoorden aan 
strenge eisen van steriliteit en pyrogeenvrij-zijn. On-
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der pyrogenen verstaat men koortsverwekkende stof
fen. Ais bloedtransfusie£lessen vervaardigt het Cen
traal Laboratorium £lessen, bevattende een citraat
glucoseoplossing voor het afnemen van 500ml bloed. 
Ret in deze £lessen afgenomen bloed dient bij + 4°C 
te worden bewaard en heeft dan een bewaarduur 
van ongeveer drie weken. Voor bloedtransfusies bij 
kinderen worden £lessen vervaardigd voor het af
nemen van 100 ml bloed. 
Daamaast worden diverse infusievloeistoffen ver
vaardigd, zoals fysiologische zoutsolutie, glucose in 
verschillende concentraties, ringeroplossing, na
triumbicarbonaatoplossingen, kaliumchloride- en in
vertsuikeroplossing. Tegenwoordig wordt voor het 
afnemen zowel als voor het toedienen van bloed en 
infusievloeistoffen overwegend gebruik gemaakt 
van de door het Centraal Laboratorium vervaar
digde plastic systemen, bestemd voor gebruik voor 
een keer. 

Plasma en Plasmafracties - Normaal menseli;k plas
ma. In 1943 begon het Centraal Laboratorium 
van de Bloodtransfusiedienst met de vervaardiging 
van kleine hoeveelheden gedroogd bloedplasma. 
Aanvankelijk bewaarde men plasma in vloeibare of 
bevroren toestand, doch na 1935 werd door de on
derzoekingen van Flosdorf en Mudd de mogelijk
heid geopend, door toepassing van het lyofiel droog
proces, plasma in een zodanige toestand te brengen, 
dat het jarenlang kan worden bewaard. Op het 
ogenblik is de bewaarduur van plasma op zeven 
jaar gesteld. Ret plasma wordt binnen 24 uur na de 
afname door centrifugeren afgescheiden, waarbij 
vooral door een dubbele centrifugering wordt zorg
gedragen voor een maximale verwijdering der cor
pusculaire elementen. 
De gunstige eigenschap van plasma, dat het onaf
hankelijk van de bloedgroep van donor en ontvan
ger kan worden toegediend, wordt mede verkregen 
door menging van het plasma van tenminste twaalf 
donors, waardoor een voldoende verdunning van 
de in het plasma aanwezige antilichamen wordt ver
kregen. Dit gemengde plasma wordt vervolgens be
straald met ultraviolet licht om het risico van het 
overbrengen van serumhepatitis te verkleinen. 
Bewaring van het vloeibare plasma zou spoedig tot 
denaturering lei den. De houdbaarheid van plasma 
kan daarentegen aanzienlijk worden verlengd door 
droging; deze droging wordt zonder nadelige in
vloed op de plasmaeiwitten uitgevoerd door vries
droging. Deze vriesdroging bestaat uit snel invrie
zen in roterende £lessen bij - 40° C, waama onder 
vacuum bij - 50° C wordt gedroogd. Bij deze laat
ste bewerking gaat het ijs direct over in waterdamp, 
dat op een andere plaats van het koelsysteem neer
slaat. Ret op deze wijze gedroogde plasma bevat 
minder dan 0,2 pro mille vocht. Daar dit plasma 
afkomstig is van normale donors, bevat dit plasma 
de fysiologisch belangrijke eiwitten, zoals albumine, 
gammaglobuline en fibrinogeen in dezelfde ver
houding als deze componenten in het bloed van 
normale volwassenen voorkomen. Het gedroogde, 

normaal menselijk plasma is een geelgekleurde en 
poreuze substantie, die gemakkelijk in water oplos
baar is. 

Toepassing. Daar voor transfusies van bloeidplasma 
geen bloedgroepbepaling nodig is, kan plasma bij 
shocktoestanden direct worden toegediend en wordt 
?:odoende tijd gewonnen voor bloedgroepbepaling 
en bloedafname. Door de mogelijkheid tot opslag bij 
kamertemperatuur gedurende jaren is het ook bij
zonder geschikt voor direct gebruik bij calamiteiten 
wanneer grote aantallen emstig gewonden tegelijk 
moeten worden geholpen. Daamaast zijn plasma
transfusies vooral geindiceerd bij emstige verb ran
dingen, waarbij bloedindikking ontstaat en bij die 
ziekten, waarbij een tekort aan serumeiwitten op de 
voorgrond staat (levercirrose en nephrose). De toe
diening van plasma is vooral tot ontwikkeling geko
men door het toenemend inzicht in de genese van 
de shock. Immers, de bestrijding van het hieraan 
ten grondslag liggende verkleinde minutenvolume 
eiste opvulling van het vaatstelsel met een vloeistof 
met een zodanige colloidosmotische druk, dat het 
niet binnen korte tijd weer uit de vaatbaan ver
dween. 
Een klein nadeel van het gebruik van bloedplasma 
is het risico van het overbrengen van serumhepatitis 
(enthepatitis). Door het gebruik van kleine "bat
ches", dat wil zeggen menging van het bloed van 
maximaal twaalf donors, alsmede door toepassing 
van bestraling met ultraviolet licht en selectie van 
de adspirant-bloedgevers, wordt dit risico tot een 
minimum teruggebracht. 

Gepasteuriseerd e plasma-eiwitoplossing (vloeibaar). 
De onzekerheid die nog be staat over de werking van 
virus-inactiverende middelen, heeft geleid tot de 
ontwikkeling van een gepasteuriseerde plasma-ei
witoplossing. Daar in deze plasma-eiwitoplossing, 
in tegenstelling tot normaal plasma, geen 
thermolabiele eiwitten meer aanwezig zijn, kan 
de oplossing gedurende tien uren op 60° C wor
den verhit, waardoor het serumhepatitisvirus met 
zekerheid wordt geinactiveerd. De bereiding van 
deze oplossing geschiedt door het neerslaan van de 
thermolabiele eiwitten door middel van alcohol bij 
lage temperatuur. 
Het totaal eiwitgehalte van de gepasteuriseerde 
plasma-eiwitoplossing, die colloidosmotisch equiva
lent is aan plasma, is 4,3 procent, waarvan 80 pro
cent uit albumine bestaat en de overige 20 procent 
uit thermostabiele globulines. Deze eiwitoplossing is 
dus gereed voor direct gebruik en heeft, mits op een 
koele plaats bewaard, een houdbaarheid van twee 
jaar. Het wordt afgeleverd in £lessen van 100, 250 
en 400 ml. De indicaties voor het gebruik zijn iden
tiek aan die van gedroogd plasma. Nadelige reacties 
in de zin van temperatuurverhoging of lichte aIler
gische verschijnselen treden slechts zeer zelden op. 

Plasmafracties. Gebleken is, dat menselijk blood niet 
aIleen ter aanvulling van een tekort aan bloed van 
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grote betekenis is, doch dat daarnaast door het toe
dienen van bloed verschillende noodzakelijke stof
fen, zoals stollingsbevorderende factoren en anti
stoffen tegen ziekteverwekkers, kunnen worden 
overgebracht. Reeds lang is bekend dat in bepaalde 
gevallen door het toedienen van serum, afkomstig 
van een herstellende aan een bepaalde ziekte -
reconvalescentenserum - ziekten kunnen worden 
voorkomen dan weI genezen. Zo werd in vroeger 
jaren bij het optreden van mazelen in een gezin ge
tracht, door inspuiting van bloed van een der ou
ders, de kinderen, die deze ziekte nog niet hadden 
doorgemaakt, te beschermen. 
Het is gebleken dat antistoffen tegen ziekteverwek
kers zijn gebonden aan een bepaald bloedeiwit, na
melijk gammaglobuline. Antistoffen tegen verschil
Iende ziekten zijn in de loop der jaren in het gam
maglobuline aangetoond, onder andere tegen maze
len, bof, kinkhoest, waterpokken, difterie, polio
myelitis, vaccinia en influenza. 
Reeds voor de oorlog is veel onderzoek verricht over 
de aard en samenstelling van de eiwitten in het 
menselijk bloed. Een grote en snelle vooruitgang 
yond echter plaats in 1943 in de Verenigde Staten, 
toen Cohn en anderen te Boston een methode ont
wikkelden om deze eiwitten op grote schaal af te 
scheiden. De aanleiding hiertoe was het verzoek van 
de Amerikaanse marine om het albumine uit het 
bloedplasma zodanig te isoleren, dat dit geschikt 
werd voor intraveneuze toediening bij de mens. Het 
albumine is het bloedeiwit, waaraan het plasma haar 
shockbestrijdende werking voor 80 procent ontleent. 
Zo heeft 100 ml van een 25 procent albumineoplos
sing een shockbestrijdende werking, gelijk aan die 
van 500 ml plasma. Dit zou een aanzienlijke bespa
ring aan ruimte en gewicht van het mee te voeren 
"anti-shockmiddel" geven. 
Bij de voordien gevolgde methode van eiwitschei
ding door uitzouten - toevoeging van zoutoplossin
gen in verschillende concentratie - lukte het niet, 
denatureren van eiwitten te voorkomen. Deze metho
de was dan ook aIleen geschikt voor diagnostisch ge
bruik en leverde geen produkten op, welke thera
peutisch konden worden gebruikt. De door Cohn 
toegepaste fractionering van bloedeiwitten berust 
op het neerslaan van de eiwitten door toevoeging 
van alcohol in een bepaalde concentratie bij een 
juiste zuurgraad en ionensterkte van het milieu, 
welk proces bij lage temperatuur (0 tot -100 C) 
moet verlopen. Op deze wijze wordt het plasma 
gesplitst in een aantal fracties, welke een of meer 
van de bekende bloedeiwitten in min of meer zui
vere vorm bevatten. Zo onderscheidt men in volg
orde van het neerslaan: 

Fractie I, bevat voomamelijk fibrinogeen en de zo
genaamde anti-hemofiliefactor. De eerste is een voor 
de stolling onontbeerlijke factor en is de voorloper 
van het fibrine, waaruit het bloedstolsel bestaat. De 
anti-hemofilie factor is een factor, welke in het 
bloed van lijders aan hemofilie ontbreekt. 

Fractie II en III, welke in eerste instantie gezamen-

lijk worden neergeslagen, bevatten voomamelijk pro
trombine, gammaglobuline, iso-hemagglutininen en 
iso-hemolysinen. Protrombine is een eveneens voor 
de bloedstolling onontbeerlijke factor; de iso-hemag
glutininen zijn kenmerkend voor de bloedgroep. . 

Fractie IV, bevat voomamelijk alfa- en betagIobu
line, waarover op het ogenblik nog weinig bekend 
is wat betreft hun speciale functie. 

Fractie V, bevat voornamelijk albumine (namelijk 
95 procent). Door voortgezette splitsing van fractie 
II en III gelukt het, gammaglobuline in nagenoeg 
zuivere toestand te isoleren. 
In 1945 heeft het Centraal Laboratorium van de 
Bloedtransfusiedienst als eerste inrichting op het 
vasteland van Europa de plasmafractionering ter 
hand genomen. Geleidelijk aan werd op steeds gro
tere schaal een aantal plasmafracties vervaardigd, 
te weten: albumine, gammaglobuline, fibrinogeen, 
fibrineschuim en protrombine. De huidige capaci
teit maakt de verwerking mogelijk van 300 I plasma 
per charge, dit is het bloed, afkomstig van 1200 
bloedgevers. De duur van een dergelijke fractione
ring is ongeveer drie weken. Het op deze wijze ver
vaardigde gammaglobuline wordt op zijn gehalte 
aan antistoffen gecontroleerd door titratie tegen in
fluenza virus en door bepaling van de antistrepto
lysinetiter. De concentratie is 15-20 maal hoger dan 
in het oorspronkelijke plasma. Het gammaglobu
line wordt in 16 procent oplossing in ampullen van 1, 
2, 5 en 15 ml afgeleverd en moet diep intramusculair 
worden toegediend. Bij bewaring in de ijskast, bij 
40 C, blijft het tenminste drie jaar werkzaam. Bij 
het gebruik van gammagIobuline in tropische ge
bieden kan soms gedroogd gammaglobuline uit het 
oogpunt van houdbaarheid voordelen bieden. 
Bij intraveneuze toediening is een allergische reactie 
mogelijk. In tegenstelling met dierlijke sera geeft 
het als soort-eigen eiwit, ook bij herhaalde toedie
ning, geen anafylactische reacties. Het dient voor 
pas sieve immunisatie bij infectieziekten en zal dus 
zo spoedig mogelijk na contact met een bepaald 
ziektegeval moeten worden ingespoten bij het te 
beschermen individu. Daar het preparaat uit het 
bloed van minstens duizend gevers is vervaardigd, 
representeert het de humorale immuniteitstoestand 
van de doorsnee gezonde van een bepaald gebied; 
het zal dus aIleen die antistoffen in therapeutisch 
werkzame hoeveelheid bevatten, die worden ver
oorzaakt door infectieziekten, welke in voldoende 
mate endemisch bij de bloedgevers zijn voorgeko
men. Zodoende zal er tegen sporadisch voorkomen
de infectieziekten onvoldoende werking aanwezig 
zijn. Men kan echter door gammagiobuline speciaal 
te vervaardigen uit bioed, afgenomen bij reconvales
centen van bepaalde infectieziekten of van actief ge
immuniseerde gevers, een preparaat verkrijgen met 
een selectieve werking tegen een bepaalde ziekte, 
bijvoorbeeld rode hond reconvalescenten gamma
gIobuline en vaccinia gammaglobuline. 
Daamaast is van grote betekenis de vraag, in hoe
verre bij een bepaalde infectieziekte de humorale 
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antilichamen een rol spelen bij afweer en genezing 
van deze ziekte. Op grond hiervan kan worden ge
steld, dat bij virusaandoeningen gammaglobuline 
weI een profylactische, maar geen therapeutische 
werking heeft. Het intramusculair in te spuiten 
gammaglobuline geeft geen algemene reactie en 
geen pijn of reactie op de plaats van de inspuiting. 
Wanneer laat in de incubatietijd of een kleinere 
hoeveelheid wordt ingespoten, wordt de ziekte niet 
geheel voorkomen, maar neemt een gemitigeerd 
verloop, terwijl dan als regel de incubatietijd is ver
lengd. 

Toepassing normaal gammagluboline 

1 Mazelen. In 1944 heeft Stokes al gewezen 
op de profylaciische werking bij mazelenepide
mieen. Bij deze ziekte is het gammaglobuline 
dan ook het meest toegepast. Uit de hier
bij opgedane ervaring zijn de volgende conclusies 
te trekken. Het is mogelijk het uitbreken van ma
zelen geheel te voorkomen door contactpersonen 
tijdig, namelijk binnen een week na besmetting, in 
te spuiten met een vrij grote dosis gammaglobuline, 
te welten 0,5 ml per kg lichaamsgewicht. De op deze 
wijze opgewekte passieve immuniteit duurt 3 tot 5 
weken. Na afloop van deze termijn bestaat een on
veranderde vatbaarheid voor mazelen. Indien een 
kleinere dosis, 0,2 ml per kg lichaamsgewicht in de
zelfde periode wordt ingespoten, wordt de mazelen 
niet geheeI voorkomen, maar treedt een lichtere 
vorm op. Deze gemitigeerde mazelen verloopt als 
een lichte ziekte, waarbij de kans op complicaties 
belangrijk is verminderd. Dit is van grote betekenis 
bij ernstig verlopende epidemieen en bij verzwakte, 
of reeds op andere wijze zieke kinderen. De na het 
doormaken van deze lichte vorm van mazelen op
tredende immuniteit is even goed als na het door
maken van de normale mazelen. 
Het is duidelijk dat toedienen van gammaglobuline 
een belangrijk middel is om mazelen-epidemieen 
in kindertehuizen, vluchtelingenkampen enzovoort 
te bestrijden. Daar de van de moeder bij de geboor
te meegekregen passieve immunisatie nogal eens 
onvoldoende is, wordt door sommigen aanbevolen 
alle jonge zuigelingen, in geval van contact met een 
mazelen-patient, ook gammaglobuline te geven. 
Een therapeutische werking bij reeds uitgebroken 
mazelen wordt door de meeste onderzoekers ont
kend; Franse onderzoekers melden echter goede re
sultaten van hoge doses bij mazelen-encefalitis en 
bij de hemorragische vorm van mazelen. 
2 Rubella (rode hond). Zie bij rode hond recon
valescenten gammaglobuline. Indien geen rode 
hond reconvalescenten gammaglobuline beschikbaar 
is, dient normaal gammaglobuline in een dosering 
van 15 ml te worden ingespoten. 

3 Waterpokken, kinkhoest en bot. Ook hierbij kan 
worden getracht door tijdige inspuiting van contaci
gevallen infectie te voorkomen. De resultaten zijn 
bij deze ziekten in het algemeen wissel end en min
der duidelijk dan bij mazelen. 

4 Hepatitis intectiosa. De ervaringen in Amerika 
gedurende de Iaatste jaren hebben aangetoond, dat 
gammaglobuline in een dosis van slechts 0,02 ml 
per kg lichaamsgewicht reeds beschermende wer
king biedt tegen deze door een virus veroorzaakte 
epidemische vorm van geelzucht. Bovendien blijkt 
deze bescherrning van lange duur te zijn. Ook in 
ons land zijn in verscheidene gevallen dezelfde gun
stige ervaringen opgedaan. Men moet weI aanne
men dat de ingespotenen een subklinische gemiti
geerde vorm van hepatitis doormaken, waarvan een 
langblijvende immuniteit het gevolg is. Zowel bij 
epidemieen in ziekenhuizen, kindertehuizen, alsook 
in gezinsverband dient dan ook aan de mogelijkheid 
van cleze profylaxe te worden gedacht. 
5 Poliomyelitis. Door de goede resultaten van de 
actieve immunisatie met het Salk-vaccin is het ge
bruik van gammagiobuline geheel op de achter
grond geraakt. Toch zal in bijzondere gevallen, wan
neer het een snelle bescherrning van gevoelige, niet 
gevaccineerde personen betreft, bijvoorbeeld zwan
geren in het gezin van een polio-patient, het gam
maglobuline van waarde kunnen zijn. De aanvan
kelijk naar voren gebradhte gedachte, om in tijden 
van poliomyelitis-epidemieen eventueel noddzake
lijke tonsillectomieen onder bescherming van gam
maglobuline te verrichten, bleek niet uitvoerbaar 
en van dubieus nut te zijn. 
6 Hypo- en agammaglobulinemie. Deze, als regel 
aangeboren aandoening, waarbij onvoldoende anti
stoffen tegen verschillende bacterien worden ge
maakt, leidt tot herhaalde infecties (luchtwegen, 
oren, hersenvliezen, enzovoort). Door regelmatige 
toediening van gammaglobuline in een dosering van 
100 mg (dit is 5/8 ml van de 16 procent oplossing) 
per kg lichaamsgewicht om de vier weken ziet men 
een verbeteriog optreden en blijven hemieuwde in
fecties uit. Het verdient aanbeveling de eerste keer 
een dubbele dosis te geven. Naast deze typische ge
vallen zijn er de laatste jaren patienten beschreven 
met hetzelfde kIinische syndroom van een tekort aan 
antistoffen, maar een normaal gehalte aan gamma
globuline en een normaal elektroforetisch beeld. 
Mogelijk zijn hierbij de gammaglobuline eigen
schappen kwalitatief veranderd. Ook in deze ge
vallen kan toediening van gammaglobuline in hoge 
doses een gunstige werking hebben. 

Toepassing reconvalescenten gammaglobuline. 
1 Rode Hond. Gregg (Australie) wees in 1941 voor 
het eerst op het verband russ en het doormaken van 
rode hond tijdens de eerste vier maanden van de 
zwangerschap en het optreden van bepaalde aan
geboren afwijkingen bij de uit deze zwangerschap 
geboren vrucht. Door inspuiting van rode hond re
convaiescenten gammaglobuline in een doseriog 
van 2 mI, kan men het optreden van de infectie bij 
zwangeren, die in contact geweest zijn met een rode 
hond patient, trachten te voorkomen. Deze toedie
ning dient zo vroeg mogelijk, uiterlijk binnen zeven 
dagen na het contact te geschieden. Indien de ziekte 
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bij de zwangere is uitgebroken, heeft inspuiting 
geen zin meer. Na de vierde zwangerschapsmaand 
heeft een rode hond infectie geen invlood meer op 
de vrucht, zodat profylaxe dan overbodig is. 

2 Vaccinia gammaglobuline (vloeibaar 16 procent). 
Dit gammaglobuline, bereid uit blood, afgenomen 
bij kort te voren tegen pokken gevaccineerden, is in 
beperkte mate ter beschikking. Het is geindiceerd 
ter voorkoming van encephalitis postvaccinalis in 
een dosering van 2 ml, gelijktijdig met de primo 
vaccinatie in te spuiten en tevens ter voorkoming of 
mitigering van pokken bij te laat gevaccineerde con
tactpersonen in een dosering van 6 tot 12 ml. Naast 
deze beide algemeen aanvaarde indicaties, dient op 
grond van recente ervaringen ook het gebruik te 
worden overwogen bij complicaties tijdens vaccina
tie (necrotiserende lokale uitbreiding, eczema vacci
natum en vaccinia generalisata). De dosering is af
hankelijk van het tijdstip van inspuiting en de ernst 
van het ziektebeeld en bedraagt 0,2 tot 0,5 ml per 
kg lichaamsgewicht met een minimum van 10 mI. 
Het gebruik dient ook te worden overwogen bij ent
vaccinia van oog of huid door contact met pas ge
vaccineerden. De dosering is hierbij gelijk aan die 
als bij complicaties tijdens vaccinatie, 0,2 tot 0,5 ml 
per kg lichaamsgewicht met een minimum van 10 
mI. 

Menseliik fibrinogeen. Dit is de eiwitcomponent, 
die onder invloed van trombine neerslaat tot fibrine. 
Naast het reeds lange tijd bekende gebruik van fi
brinogeen met de anti-hemofiliefactor, is door de 
tijdige herkenning van gevallen van hypo- of afibri
nogenemie de toopassing van intraveneuze infusen 
met fibrinogeenoplossingen een steeds belangrijker 
plaats gaan innemen. Voor dit doel wordt gedroogd 
fibrinogeen in eenheden van 5 en 2% g vervaar
digd. 

Toepassing menseliik fibrinogeen 

1 Congenitale afibrinogenemie door onvoldoerrde 
fibrinogeenaanmaak als uiting van een leverfunctie
stoornis. Dit komt zelden voor. 

2 Verworven afibrinogenemie. In de laatste jaren 
is gebleken dat sommige vormen van emstige acute 
hemorragische diathese berusten op een tekort aan 
circulerend fibrinogeen. Dit wordt voornamelijk 
waargenomen in de verloskunde (solutio placentae, 
vruchtwater-embolie, rhesusantagonisme met intra
uterine vruchtdood) en in de chirurgie (long- en her
senoperaties). In de praktijk zal aan een fibrina
geentekort worden gedacht, wanneer bij een ern
stige bloeding geen of onvoldoond stevige stolsels 
worden gevormd. 

3 H emorragische diathese bit trombopenie. Door 
toediening van grote hoeveelheiden van deze rractie 
wordt soms een duidelijke - zij het sledhts tijdelij
ke - verbetering waargenomen in gevallen van 
emstige hemorragisChe dia'these door trombopenie. 

Menseliik fibrinogeen met anti-hemofiliefactor. In
dien menselijk fibrinogeen met behulp van ethanol 
bij lage temperatuur uit vers plasma wordt geiso
leerd, bevat dit tevens de anti-hemofiliefactor. Deze 
factor is de component uit menselijk plasma, die in 
oplossing de eigenschap heeft de verlengde stollings
tijd van hemofilie A patienten, die geheel of gedeel
telijk deze factor in hun bloed missen, te corrigeren. 
Het preparaat dient in gedroogde vorm te worden 
bewaard en pas direct voor het gebruik te worden 
opgelost. 

Toepassing: Door intraveneuze injectie - even
tueel in de infusieslang - kan bij een hemofilie
patient tijdelijk het tekort aan anti-hemofiliefactor 
gedeeltelijk worden opgeheven. Voor een volwasse
ne zijn als regel 3 a 4 ampullen nodig om het gehal
te aan deze factor in het bloed van de patient hoven 
de kritische grens (+ 10 pro cent) te brengen, waar
door een blooding tot staan komt. De werkingsduur 
bedraagt ongeveer twaalf uren. Bij gebitsextracties 
en orthopedisdhe ingrepen bij hemofilie-patienten 
wordt het met goed resultaat profylactisch toege
past. 

Menseliik fibrineschuim en trombine. Door omzet
ting van fibrinogeen in fibrineschuim kan een goede 
"natuurlijke" tampon worden vervaardigd. Dit, in 
blokjes van verschillende grootte vervaardigde pre
paraat wordt gedrenkt in trombine en gebruikt bij 
uitgebreide diffuse bloedingen, welke niet goed 
door het aanbrengen van hechtingen zijn te beheer
sen. Ook bij ernstige nabloedingen bij tandextracties 
- patienten met stoornissen in de bloedstolling! -
kan dit preparaat van groot nut zijn. 

Menseliik albumine. Daar dit eiwit 80 procent van 
de colloidosmotische druk van het plasma voor zijn 
rekening neemt, is het evenals plasma te gebruiken 
bij de shockbestrijding. Daarnaast vindt het vooral 
toepassing bij de bestrijding van eiwittekorten (hy
po-albuminemie), zoals deze voorkomen bij levercir
rose, nephrose en andere nieraandoeningen, chroni
sche infecties, onvoldoende eiwitresorptie in de 
darm, enzovoort. Bij hypo-alburninemie dient men, 
naar de ervaring heeft geleerd, grote hoeveelheden 
alburnine te geven. Door de sterke vochtaantrek
kende werking - 1 g alburnine houdt 18 ml water 
in de vaatbaan - kan het ook bij traumatisch her
senoedeem van veel nut zijn. 
Het alburnine - afgeleverd in hoeveelheden van 
125 ml 20 ptocent - wordt intraveneus gegeven 
en client langzaam te worden toegediend, daar an
ders overvulling van de kleine circulatie en daardoor 
longoedeem kan optreden. Bij de bereiding wordt 
het albumine gepasteuriseerd, zodat het hepatitis
virus wordt gedood en overbrenging van serumhe
patitis, evenals bij de gepasteuriseerde plasma-eiwit
oplossing, is uitgesloten. 

Bloedgroepen-testsera. Voor een goede bepaling 
van de bloodgroopen zijn betrouwbare tests era no-
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dig. V oor de bereiding hiervan wordt grotendeels 
gebruik gemaakt van menselijk bloed. De testsera 
anti-A en anti-B, evenals anti A + B worden vervaar
digd uit bloed, vrijwillig afgestaan door donors, die 
een hoge titer aan antistoffen anti-A en (of) anti-B 
hebben. Testsera ter bepaling van de rhesusfactoren 
D, C, E, c en e zijn uitsluitend afkomstig van per
sonen, die door zwangerschap of bloed.transfusie 
zijn geimmuniseerd. Daar immunisatie door andere 
rhesusfactoren dan het D-antigeen betrekkelijk zeld
zaam is, is het duidelijk dat de meeste sera, behou
dens dus anti-D, slechts in beperkte mate beschik
baar zijn. Dit geldt eveneens voor de sera tegen 
andere bloedgroepen zoals Kell, Duffy, Kidd, en
zovoort. Ret instandhouden van een voldoende 
voorraad van deze tests era, die onmisbaar zijn voor 
het bloedgroepenonderzoek in ons land, is slechts 
mogelijk dank zij de belangeloze medewerking van 
talloze moeciers, die tengevolge van zwangerschap 
zijn geimmuniseerd, of van patienten die antistoffen 
hebben gevormd na bloedtransfusie. De medewer
king van de betrokken artsen is hierbij van even gro
te betekenis. 
Enkele sera, zoals anti-M en anti-N worden bereid 
door immunisatie van konijnen of andere dieren. 
Ook is het mogelijk gebleken bepaalde testsera te 
vervaardigen uit extracten van sommige planten
zaden. 

000 

ONDERZOEKlNGEN - Bloedgroepenonderzoek 
van donors en zwangeren. Sedert 1952 worden van 
de donors van het Nederlandsche Roode Kruis de 
bloedgroep ABO en de rhesus factor D bepaald in 
de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid; ge
lijktijdig worden de luesreacties verricht. Ret bloed 
van de D-negatieve donors wordt nader onderzocht 
op C- of E antigeen in een der bijzondere Instituten 
voor Bloedgroepenonderzoek, welke zijn gevestigd 
te Groningen in het Stads- en Academisch Zieken
huis, voor de drie noordelijke provincies, en te Am
sterdam in het Centraal Laboratorium van de Bloed
transfusiedienst voor de overige provincies. De aan
wezigheid van een C- of E-antigeen gaat ineestal 
gepaard met een zwak D-antigeen, Du genaamd, 
dat niet altijd met de gebruikelijke technieken aan
toonbaar is. Daarom, en ook omdat C- of E-positief 
bloed bij transfusie aanleiding geven tot de vorming 
van antistoffen, worden alle C- of E-positieve do
nors beschouwd als rhesuspostitief; als ontvanger 
zijn zij echter rhesusnegatief aan te merken. 
Reeds spoedig nadat het onderzoek van de rhesus
factor in Nederland tot ontwikkeling was gekomen, 
bleek het wenselijk om het rhesusonderzoek als 
prenatale maatregel in te voeren. Dankzij de mede
werking van vele clinici was uitvoerig onderzoek 
van enige honderden families met rhesusantagonis
me mogelijk, waarbij duidelijk aan het licht kwam 
dat, door tijdige herkenning van rhesusimmunisatie 
tengevolge van zwangerschap, de sterfte aan de he
molytische ziekte van de pasgeborene in belangrijke 

mate daalde door de toepassing van de wisseltrans
fusie. Deze behandeling, vooral indien zo nodig 
herhaald, bleek eveneens restverschijnselen (kernic
terus) van icterus gravis te voorkomen bij kinderen, 
die niet aan de ziekte overleden. Bovendien bleek 
uit het onderzoek dat de sterfte aan de hemolytische 
ziekte van de pasgeborene bij het eerste kind niet 
lager is dan van kinderen uit daaropvolgende zwan
gerschappen, met andere woorden, dat het niet ver
antwoord is te wachten met het instellen van sero
logisch onderzoek totdat de ziekteverschijnselen 
zich openbaren. 
Het instellen van systematisch rhesusonderzoek be
vordert eveneens dat aan rhesusnegatieve vrouwen, 
indien zij een bloedtransfusie nodig hebben, passend 
bloed wordt toegediend. Ret is algemeen bekend, 
dat transfusies van rhesuspositief bloed aan rhesus
negatieve ontvangers veel vaker aanleiding geven 
tot de vorming van rhesus-antistoffen dan bij zwan
gerschapsimmunisatie het geval is; de prognose voor 
volgende zwangerschappen wordt hierdoor dus zeer 
ongunstig beinvloed. 
Al deze gegevens tezamen hebben ertoe geleid, dat 
in 1952 een landelijke organisatie voor systematisch 
prenataal onderzoek is opgericht. Voordien werd dit 
onderzoek bij zwangeren als routinemaatregel 
slechts in een beperkt aantal grote ziekenhuizen 
uitgevoerd. 
Het onderzoek is als voIgt opgezet. In de zeventien 
Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid worden 
de bloedgroep ABO en de rhesusfactor D bepaald 
van zwangeren in de derde maand van de graviditeit; 
tevens worden dan de luesreacties verricht. Bij de 
rhesuspositieve zwangeren wordt geen verder on
derzoek uitgevoerd, tenzij er zich afwijkingen heb
ben voorgedaan. Ret latere onderzoek behoort dan 
echter niet meer tot de preventie. Van de rhesusne
gatieve zwangeren wordt omstreeks de achtste 
maand opnieuw bloed ingezonden voor onderzoek 
op rhesusantistoffen; ditmaal naar een der beide Bij
zondere Instituten voor Bloedgroepenonderzoek te 
Groningen of Amsterdam. Indien er geen antistof
fen worden aangetoond en de anamnese geen afwij
kingen vermeldt, wordt tijdens deze zwangerschap 
geen onderzoek meer verricht. Bij een volgende 
zwangerschap van deze rhesusnegatieve zwangere 
wordt echter weer opnieuw in de achtste maand 
bloed voor onderzoek ingezonden. 
Indien er weI rhesusantilichamen zijn aangetoond, 
kan de arts ter plaatse maatregelen treffen voor een 
tijdige behandeling van de pasgeborene (wisseI
transfusie). In het Centraal Laboratorium worden 
dan aanvullende serologische onderzoekingen ver
richt: rhesusgenotype van de echtgenoot, regelma
tige titerbepaling van de antistoffen in het serum van 
de moeder en na de partus van bloedgroepen (ABO 
en rhesus factor) en directe Coombs test bij de pas
geborene. Deze regeling voldoet aan de verwach
ting. In het Centraal Laboratorium worden op deze 
wijze jaarlijks omstreeks 500 a 600 gevallen van 
zwangerschapsimmunisatie herkend, waarbij in een 
groot aantal wisseltransfusie wordt toegepast met 
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gunstig resultaat. De ervaring heeft geleerd dat bij 
ongeveer 3 tot 4 procent der rhesusnegatieve zwan
geren (ongeveer 30.000 per jaar) rhesusantilichamen 
worden gevonden. Het werkelijke aantal geimmuni
seerde zwangeren bedraagt dus ruim lOOO per jaar. 
Wegens de grote betekenis voor de volksgezondheid 
worden de routine bloedgroep- en rhesusbepalingen 
van alle donors alsmede de bloedgroep- en rhesus
bepalingen van zwangeren en het onderzoek naar 
rhesusantilichamen van rhesusnegatieve zwangeren 
verricht op rijkskosten. 

Bloedgroepenonderzoek in verband met afwiikingen 
in de zwangerschap en transfusiereacties. Afgezien 
van het prenatale r'hesusonderzoek worden jaarlijks 
honderden bloedmonsters onderzocht in verband 
met afwijkingen in de zwangerschap. V oor zover de
ze afwijkingen niet aan rhesusantagonisme zijn te 
wijten, wordt uitvoerig onderzoek ingesteld naar 
mogelijke immunisatie door andere bloedgroepen. 
Geleidelijk aan bleek, dat bij een aantal pasgebore
nen die aan min of meer emstige vormen van geel
zucht leden, rhesusantagonisme als oorzaak was uit 
te sluiten en dat ABO-antagonisme in een vrij hoog 
percentage, zij het in mildere vorm., gelijksoortige 
afwijkingen kon teweeg brengen. 
Het onderzoek naar de vorming van antistoffen be
perkt zich niet alleen tot de zwangeren. Met de ster
ke toeneming van het aantal bloedtransfusies in het 
algemeen en van het gemiddelde aantal transfusies 
per patient, stijgt de kans op vorming van antistoffen 
tegen de talrijke antigenen, voorkomend in de rode 
bloedlichaampjes van de donor. Veel aandacht moet 
daarom worden besteed aan de juiste uitvoering van 
de kruisproef ter herkenning van complete en in
complete antistoffen. Het Centraal Laboratorium 
van de Bloedtransfusiedienst onderzoekt dan ook 
regelmatig bloedmonsters van patienten met trans
fusiereacties en bloedmonsters van donors en pa
tienten, waarbij bloedgroepbepalingen of kruisproef 
moeilijkheden gaven. Een enkele maal worden door 
dit onderzoek antistoffen opgespoord tegen nog on
bekende bloedgroepantigenen. 

Transfusiereacties als gevolg van leukocyten- en 
trombocyten-antistoffen. Door verbetering van het 
bloedgroepenonderzock, vooral het onderzoek ge
richt op de herkenning van antistoffen tegen rode 
bloedlichaampjes, die oorzaak zijn van transfusiere
acties, is in de loop der jaren het percentage bloed
transfusiereacties aanzienlijk gedaald. Toch bleek 
dat vooral bij patienten, die een groot aantal trans
fusies ontvingen, zich nog ongewenste reacties voor
deden, welke niet konden worden verklaard door 
de aanwezigheid van antistoffen tegen rode bloed
lichaampjes. 
Sinds 1953 wordt in het Centraal Laboratorium on
derzoek verricht over een nieuw immunologisch 
facet, namelijk het voorkomen van antistoffen ge
richt tegen leukocyten in het bloed van patienten. 
Het duurde echter nog tot 1956 eer met zekerheid 
kon worden vastgesteld dat deze antistoffen, mits. in 

voldoende hoeveelheid aanwezig, oorzaak konden 
zijn van koortsreacties en koude rillingen. Deze re
acties kunnen worden voorkomen door toediening 
van bloed, waaruit de leukocyten zijn verwijderd. 
Ook antistoffen tegen trombocyten kunnen worden 
gevormd door transfusies. De klinische betekenis 
hiervan is echter nog omstreden. 

Auto-antistoffen tegen erytrocyten. Een groot deel 
van de hemolytische anemieen wordt teweegge
bracht door de aanwezigheid van antistoffen gericht 
tegen de eigen erytrocyten. Dit zijn dus auto-anti
stoffen, in tegenstelling tot de in het voorgaande 
besproken iso-antilichamen, waarbij antistoffen, ge
richt tegen erytrocyt of leukocyt van een ander 
individu worden gevormd. Het onderzoek van de 
laatste jaren heeft aangetoond dat verschillende vor
men van hemolytische anemie kunnen voorkomen. 
Behoudens de gebruikelijke bloedgroepbepaling, 
wordt in de eerste plaats een onderzoek ingesteld 
naar sensibilisatie van de rode bloedlichaampjes 
door auto-antistoffen, waartoe verschillende technie
ken worden toegepast. De belangrijkste is de directe 
Coombs test en modificaties daarvan. Deze onder
zoekingen worden bij voorkeur uitgevoerd op bloed, 
dat gestold is bij respectievelijk 4° C en 37° C, om
dat de antistoffen zich nu eens beter in de koude, 
dan weer in de warmte aan de erytrocyten hechten. 
Het serum wordt onderzocht op vrij circulerende 
auto-antistoffen (koude-agglutininen, incomplete 
koude- en warmte-antistoffen) met een reeks van 
verschillende methoden. V oorts wordt een onder
zoek ingesteld naar hemolyserende antistoffen (mo
nofasische koude- en warmte-hemolysinen en bifa
sisme hemolysinen, type Donath-Landsteiner). Het 
complementgehalte wordt bepaald om na te gaan 
of er zich complementbindende antistoffen in het 
serum van de patient bevinden. Indien dit wenselijk 
is, worden aanvullende onderzoekingen verricht, zo
als de bepaling van de osmotische en mechanische 
fragiliteit van de erytrocyten. Ook door gebruik
making van een biochemische bepaling, te weten 
die van het haptoglobinegehalte (een bepaald se
rumeiwit) kan soms een abnormaal versterkte bloed
afbraak worden aangetoond. Op deze wijze zijn vele 
vormen van verworven hemolytische anemie te on
derscheiden, die elk veelal een verschillende be
handeling vereisen. 
Analoog aan het proces bij sommige hemolytische 
anemieen kunnen auto-antistoffen tegen trombocy
ten en leukocyten oorzaak zijn van een versnelde af
braak van deze bloedelementen. Bij ruim 50 procent 
van de patienten, lijdende aan idiopathische trom
bopenie en in een lager percentage bij lupus erythe
matodes diffusus, panmyelofthisis en enkele andere 
hematologische afwijkingen, worden auto-antistof
fen tegen trombocyten aangetroffen. 
Auto-antistoffen tegen antigenen in het cytoplasma 
van leukocyten worden - zij het zelden - waarge
nomen bij sommige patienten met essentiele leuko
penie en panmyelofthisis. 
Overgevoeligheid voor geneesmiddelen heeft som-
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tijds eenzelfde aanwijsbare immunologische oor
zaak. Bekende voorbeelden hiervan zijn de trombo
penie, anemie en leukopenie, ontstaan na toediening 
van kinine, para-aminosalicylzuur, pyramidon en an
dere preparaten. Hierbij treed.t het proces van auto
immunisatie zowel in vivo als in vitro aIleen op in 
aanwez:igheid van het bepaalde geneesrmddel. 
Ook tegen de in de eigen celkem voorkomende 
antigenen kunnen soms antistoffen worden ge
vormd. Het voorkomen van de LE-cellen bij lupus 
erythematodes diffusus berust op dit fenomeen. Het 
is gebleken dat het aantonen van de uit diagnostisch 
oogpunt zo belangrijke LE-cellen, behalve met de 
morfologische techniek ook serologisch op betrouw
bare wijze kan geschieden. Het ziektebeeld lupus 
erythematodes diffusus is nauw verwant aan dat van 
rheumatoide arthritis. Dit onderzoek vormt dan ook 
tezamen met enkele andere onderzoeken de groep 
van serologische reuma-onderzoekingen. Daartoe be
hoort dan verder de Waaler-Rosetest, berustend op 
het aantonen van een auto-antilichaam tegen gemo
dificeerd gammaglobuline. Deze test is nagenoeg 
specifiek voor rheumatoide arthritis. De daamaast 
verrichte bepaling van de antistreptolysinetiter 
(A.S.T.) is van betekenis voor de diagnostiek van het 
acute gewrichtsreuma en andere aandoeningen, 
waarbij streptokokken een rol spelen. Onderzoek 
naar het gehalte aan C reactief proteine is van nut 
voor het stellen van de diagnose en prognose van 
acuut reuma. 
Als laatste vorm van auto-immunisatie is gevonden, 
dat bij bepaalde aandoeningen van de schildklier 
door het lichaam antistoffen tegen het in de schild
klier voorkomend thyreoglobuline worden gevormd. 
Mogelijk zal in de toekomst blijken dat nog meer 
ziekten, ook van andere organ en, tot deze "auto
immune diseases" behoren. 

Bloedgroepen en erfeliikheid. Bloed:groepen zijn er
felijke kenmerken, welke op nauwkeurige wijze bij 
de mens kunnen worden aangetoond; dit in tegen
stelling tot de meeste overige erfelijke eigenschap
pen, waarvoor een objectieve bepalingsmethode 
ontbreekt. Het erfelijke karakter van bloedgroepen, 
of beter gezegd van bloedgroepgenen, werd aan de 
hand van duizenden familieonderzoekingen vastge
steld. Toch bleken hierbij somtijds afwijkingen voor 
te komen. Dit leidde tot een verdieping van het 
erfelijkheidsonderzoek bij de mens en tot de herken
ning van tal van bijzonderheden in de verschil
lende bloedgroepenstelsels, zoals subgroepen en 
varianten, de aanwez:igheid van "suppressor" -genen 
en andere factoren, die de verschijningsvorm van 
bloedgroepen kunnen beinvloeden. In de loop der 
jaren werd een negental bloedgroepenstelsels her
kend, die tezamen ruim 70 serologisch aantoonbare 
antigenen bevatten. Over de genetische structuur 
van deze bloedgroepenstelsels is de laatste jaren 
veel nieuws aan het licht gekomen. 

Bloedgroepenonderzoek ter uitsluiting van het va
derschap. Praktisdhe toepassing vinHt het genetisch 

bloedgroepenonderzoek bij het onderzoek naar het 
vaderschap en mogelijke verwisseling van kinderen. 
Het erfelijk karakter van bloedgroepen houdt in, dat 
een bloedgroep, of juister een bloedgroepgen, aI
leen bij een kind aanwezig is, indien dit ook bij een 
der ouders of bij beide ouders voorkomt. N aarmate 
meer bloedgroepenstelsels werden ontdekt, nam de 
kans op uitsluiting van het vaderschap, van een ten 
onrechte als verwekker aangewezen man, toe. Thans 
wordt bij dit onderzoek van de volgende bloedgroe
pen gebruik gemaakt: ABO, MNS, Rhesus, Kell, 
Lutheran, Duffy en soms Kidd, waarmede de kans 
op . uitsluiting is gestegen tot ruim 70 procent. In 
de periode 1947 tot 1959 werden 317 gevaIlen on
derzocht. Daarvan werd 71 maal (22 procent) de 
man, die als vader werd aangewezen, uitgesloten 
geacht. Hieruit zou men kunnen afleiden dat in het 
merendeel van de onderzochte gevaIlen de aange
wezen man inderdaad de verwekker was. 

Sero-antropologisch onderzoek. Sedert het onder
zoek van L. Hirschveld (1919) weet men, dat de 
verdeling van bloedgroepen bij verschillende bevol
kingsgroepen soms zeer sterk uiteenloopt en dat ook 
in een bevolkingsgroep zelf aanzienlijke verschillen 
kunnen bestaan. Bij de Nederlandse bevolking 
werd, met de uitkomsten van het massale bloed
groepenonderzoek (ABO en rhesusfactor) bij mili
tairen als uitgangspunt, een uitvoerig sero-antropo
logisch onderzoek ingesteld, waarmee belangwek
kende gegevens werden verkregen omtrent de sa
menstelling van de bevolking in Nederland; onder
meer werd aangetoond, .dat er aanmerkelijke ver
schillen bestaan in de verdeling van bloedgroepen 
tussen de bevolking van de grote steden en die van 
het platteland. Ook werd bloedgroepenonderzoek 
verricht van bevolkingsgroepen van Nieuw Guinea, 
Suriname, Perzie, het Franse Baskenland en de 
Goudkust van Afrika. 

Biochemische bepalingen. Be!halve de serologische 
bepalingen, waarvan hier aIleen de voomaamste 
werden besproken, zijn de laatste jaren ook enige 
biochemische methoden van onderzoek ingevoerd, 
die V'OOr nadere karakteriserin'~ van bepaalde hema
tologische afwijkingen nut hebben. Hiervan zijn te 
noemen: 

1 Onderzoek naar het haptoglobinegehalte van se
rum door middel van elektroforese op cellulose-ace
taatstroken. Dit onderzoek wordt in het bijzonder 
verricht bij vermoeden van verllOogde bloedafbraak. 

2 Bepaling van de eiwitsamenstelling van serum
monsters eveneens door middel van elektroforese 
(vrije elektroforese; zone-elektroforese en immuno
elektroforese in agar-gel) en het onderzoek naar ab
normale, hoogmoleculaire serumeiwitten, met be
hulp van de ultracentrifuge. 

3 Onderzoek van abnormale hemoglobinen. Het 
voorkomen van abnormale hemoglobinen is erfelijk 
bepaald en gaat vaak gepaard met ziekteverschijn-
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selen (anemieen). Roewel bij de westeuropese be
volking slechts weinig gevallen van hemoglobino
pathieen bekend zijn, moet men toch, vooral in Ne
derland met zijn overzeese conneeties, bij bepaal
de Hjders aan onverklaarbare anemie, aan de moge
lijkheid van een hemoglobinopathie denken. Vaor 
de opsporing van abnarmale hemoglobinen wordt 
gebruik gemaakt van chromatografie op amberlite
kolommen, elektrofarese en alkali-denaturatie. 

4 Onderzoek op aangeboren afwijkingen van de 
erytrocyt. Ret is gebleken dat bepaalde enzymstoor
nissen op zadanige wijze de stofwisseling van de 
erytrocyt kunnen belnvloeden, dat hiervan een ver
korte levensduur en dus een anemie het gevolg is. 
De "glutathion-stability" test en de bepaling van 
het glucose-6-phosphaat dehydrogenase gehalte in 
de erytrocyt zijn onderzoekingsmethoden die hier 
tot een diagnose kunnen lei den. 

5 Onderzoek met behulp van isotopen. Versnelde 
bloedafbraak kan worden gemeten met behulp van 
radioactieve elementen; het beste met Cr 51. Door 
inspuiting van de eigen radioactief gemerkte erytro
cyten kan de overlevingsduur hiervan nauwkeurig 
worden nagegaan. Tevens is het mogelijk met deze 
methode de afbraakplaats te bepalen. Ret is duide
lijk dat beide onderzoekingen van grote betekenis 
kunnen zijn voor diagnose en therapie. Met een vrij
weI analoge methode is het mogelijk met Chro
miwn 51 ook de levensduur van trombocyten in de 
circulatie te bepalen. Voor het onderzoek van se
rumeiwitten kan eveneens gebruik worden gemaakt 
van radioactieve elementen. 

Bij Hjders aan hypo- of agammaglobulinemie kan 
het soms van belang zijn, de afbraak van het des
betreffende eiwit in vivo na te gaan. Vaor dit doel 
bement men zich van het isotoop J odium 131, dat 
aan het eiwitmolecuul kan worden gebonden. Op 
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dezelfde wijze kan ook de afbraaksnelheid van an
dere bloedeiwitten worden bepaald. 

Bloedstolling. Door uit.'breiding van de kennis op het 
gebied van de bloedstolling wordt het onderzoek 
van patienten met stoornissen in het stollingsmecha
nisme de taak van een daartoe gespecialiseerd labo
ratorium. In de loop der jaren zijn naast de vier oor
spronkelijke componenten, tenminste zes nieuwe 
factoren in het bloedplasma en eveneens enkele in 
de bloedplaatjes herkend, die van betekenis zijn 
voor de hemostase. Ret aantonen van de aan- of 
afwezigheid van elk van deze factoren is slechts 
mogelijk met speciaal voor dit doel ontworpen on
derzoekmethoden. Soms is het mogelijk op grond 
van het onderzoek van het ingezonden bloed tot een 
zekere diagnose te komen, in andere gevallen is het 
noodzakelijk dat de patient naar het laboratoriwn 
komt, zodat dan direct na afname onderzoek van Ibet 
bloed kan geschieden. In 1954 werd in het Centraal 
Laboratorium een afdeling geopend, waar het bloed 
van patienten met staomissen in de bloedstolling 
wordt onderzocht. 

Opleiding. Ais laatste zouden wij willen noemen de 
opleiding van artsen en analisten op 'bet gebie!d 
van de bloedtransfusie in de ruimste zin des woords. 
In het nieuwe gebouw is een speciaal laboratorium 
voor dit doel 'ingeric'ht, waar analisten en artsen 
zich kunnen bekwamen in de praktij'k van de bloed
groepenserologie. Ook vele buitenlanders volgen 
een stage in het Centraal Laboratoriwn, zowel in de 
serologische als biochemische sector. 
Noot van de redactiecommissie: Beiangstellenden kunnen bij 
het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van 
het Nederlandsche Roode Kruis, Plesmanlaan 125, Amster
dam-West een tarieflijst van de door het laboratorium ver
vaardigde produkten, alsmede een lijst van aile onderzoekin
gen, aanvragen. 

DOOR C. GIESBERTS, HUISARTS TE OOSTERBEEK EN DR D. J. HARTMAN, HUISARTS TE YELP 

In ons land is de behandeling van mastitis post par
tum meestal een taak van de huisarts. Over de vaak 
moeilijke diagnose en de therapie zijn de gegevens 
vrij schaars en hoofdzakelijk afkomstig van chirur
gen en gynaecologen. Deze betreffen dan voor het 
merendeel gevallen, die in de kliniek zijn ontstaan 
en behandeld. 

De lode is van mening dat het aantal borstabcessen 
in het ziekenhuis niet is gedaald sinds de toepas
sing van antibiotica. Van de verwekkers is 90 pro
cent resistent tegen penicilline. Volgens hem zou 

* Verslag van een onderzoek door enkele leden van het cen
trum Arnhem van het N.H.G. 

weI resultaat van behandeling met antibiotica zijn 
te verwachten bij vrouwen die thuis bevallen. 
Monroe meldt 22 gevallen waarbij een infiltraat of 
een abces bestond, dat niet reageerde op antibio
tica. Rij beschrijft 37 gevallen van vrouwen die in 
een ziekenhuis of kraamkliniek bevielen; hiervan 
hadden 31 incisie en drainage no dig. 

Elsner en Thewanger zeggen dat 84 procent van de 
behandelde mastitis-gevallen resistent was tegen 
penicilline en dat andere antibiotica evenmin werk
zaam waren. 

Vraag en antwoord in het Ned. T. Geneesk. geeft 
enkele meningen over het al of niet wenselijk zijn 
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