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STELLINGEN

1

Indien bij een bejaarde een verminderde absorptie van ijzer gevonden wordt is dit 

niet het gevolg van veroudering.

2

Het regulatiemechanisme van de ijzerabsorptie heeft aangrijpingspunten zowel in 

het darmlumen als in de mucosacel.

3

Bij de aspecifieke afweer tegen bacteriële infecties moet zowel aan lactoferrine als 

aan transferrine een belangrijke functie worden toegekend.

4

Identificatie van het iso-ferritine patroon kan een belangrijke aanvulling gaan 

vormen bij de morfologische diagnostiek van acute myeloide leukaemieën.

5

Veilige behandeling van bloedende patiënten met acute intravasale stolling is 

mogelijk d.m.v. continue infusie van heparine onder controle van de heparinespiegel 

in het plasma.

6
Bij de behandeling van osteoporose met fluoride dient de totale dosis te worden 

verdeeld over 5 tot 6 giften per dag.

7

Behandeling met chroom kan bij diabetes mellitus patiënten, die beschikken over 

een normale hoeveelheid circulerend insuline, de glucose tolerantie verbeteren.

8

De groeve van Hermodsson, een compressiefractuur die ontstaat bij een luxatie in 

het schoudergewricht, kan op eenvoudige wijze worden aangetoond met de 

positioneringstechniek vgl. Fiorani.



Bij de overweging een geneesmiddel al dan niet te registreren dienen de mogelijk 

gevaarlijke gevolgen bij een acute intoxicatie een belangrijke rol te spelen.

10
Adipositas is een ernstige, moeilijk te behandelen vorm van automutilatie.

11

Door integratie van verpleeg- en verzorgingstehuizen kan voorkomen worden dat 

bejaarde echtparen duurzaam gescheiden worden.

12
De landen van Oost- en West-Europa die door hun anti-semitische houding in heden 

en verleden het Zionisme (getto-vorming op internationaal niveau) bevorderen zijn 

verantwoordelijk voor het leed dat hierdoor aan Joden en Arabieren wordt be

rokkend.

13

De onrustbarende stijging van de kosten der gezondheidszorg kan afgeremd worden 

door meer te investeren in basaal en klinisch wetenschappelijk onderzoek.

14

In de omgeving van Asini.(Peleponesos) bevinden zich vermoedelijk nog onontdekte 

koningsgraven uit het My-'s^se tijdperk.

15

Ook de rechtvaardige eis van ieder mens naar geluk en welzijn kent zijn grenzen, 

m.n. waar hierbij het geluk van zijn medemensen in het gedrang komt. Het is 

ongebruikelijk dat de medicus in dit verband als medemens beschouv/d wordt.

Stellingen behorende bij het proefschrift van J. J. M. Marx, ‘De absorptie van ijzer 

bij bejaarden’, 12 oktober 1976.
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SYMBOLEN EN AFKORTINGEN

a = mucosa-opname van ijzer (= Ar + Aa)

Aa = de hoeveelheid 5 9 Fe, opgenomen in de darmmucosa, die niet zal worden opge

nomen in het bloed

Ae = de hoeveelheid 59Fe die vanuit het bloed weer uitgescheiden wordt

Ao = de hoeveelheid 5 9 Fe die toegediend wordt (= 100% -waarde)

Ar = de hoeveelheid 59 Fe die uiteindelijk geretineerd wordt

Ar/a = de mucosa-transport fractie van ijzer

As = de hoeveelheid 59 Fe die aanvankelijk geabsorbeerd werd en met de gesequestreer- 

de darmmucosa het lichaam verlaat

At = de hoeveelheid s9Fe die bij een bepaalde meting (met de Totale Lichaams Teller) 

op tijdstip t in het lichaam aanwezig is

Ba = barium

131 Ba = radioactief barium met atoomgewicht =131

bo = backgroundstraling, afkomstig uit de omgeving

bP
= backgroundstraling, afkomstig van de proefpersoon

BSE = bezinkingssnelheid van de erythrocyten (mm / 1 uur)

Cal = kilocalorieën

cpm = counts per minuut

Cr = chroom

51 Cr = radioactief chroom met atoomgewicht =51

d = afstand

E7 = energie van een bepaalde soort gamma-straling

F.A. = foliumzuur (ng/ml)

Fe = ijzer

Fe++ = twee-waardig ijzer-ion
Fe+++ = drie-waardig ijzer-ion

S9Fe = radioactief ijzer met atoomgewicht = 59

Fe-verz.fr. = ijzer-verzadigings fractie

Hb = haemoglobine (mmol/1)

lit = haematocriet

Io = de hoeveelheid 5'Cr die toegediend wordt (= 100%-waarde)

It = de hoeveelheid 5'Cr die bij een bepaalde meting (met de Totale Lichaams Teller) 

op tijdstip t in het lichaam aanwezig is

KeV = kilo-electron-volt

LYBC = latente ijzer-bindings capaciteit (ymol/l)

M = gemiddelde van een verzameling, waarbij n zeer groot is

m = gemiddelde

MCH = mean corpuscular hemoglobin (amol/erythrocyt)

MCHC = mean corpuscular hemoglobin concentration (mmol/1 erythrocyten)

M Ci = micro-Curie

MCV = mean corpuscular volume (fl/erythrocyt)

MeV = mega-electron-volt



n = aantal waarnemingen

Nal(Tl) = natriumjodide verontreinigd door een spoor thallium

n.s. = niet significant

P = overschrijdingskans

PITR = plasma iron turn-over rate

Q = adipositas-index van Quetelet

r = correlatie coëfficiënt

RCIT = red cell iron turn-over

RES = reticulo-endotheliale systeem

a = standaardafwijking van een verzameling, waarbij n zeer groot is

SD = standaard deviatie

SEM = Standard error o f the mean

SGPT = serum glutamaat-pyruvaat transaminase (U/l)

SY = serum-ijzer (= ^mol/l)

TVl = halfwaarde-tijd

TYBC = totale ijzer-bindings capaciteit (= ;umoI/l)

WBC = Whole Body Counter (Totale Lichaams Teller)

WBSc = Whole Body Scanner

xi = individuele waarneming

Aanduiding van de grootte van de overschrijdingskans (= p):

n.s. = p> 0 , 1 0

(*) = 0,10>p>0,05
* = 0,05>p>0,01
** = P<0,01



Hoofdstuk I

INLEIDING EN VRAAGSTELLINGEN

‘One can hardly argue that the usual is normal 

in any physiological sense’

SIR A USTIN BRADFORD HILL

1. Onderzoek bij bejaarden

Als bejaarden worden meestal diegenen beschouwd die de leeftijd van 65 jaar be

reikt hebben. Deze leeftijd is administratief belangrijk doch arbitrair. Fysiologische 

veroudering is niet leeftijd-gebonden en speelt zich af op cellulair en moleculair 

niveau. Dit proces verloopt zeer geleidelijk en vindt zijn natuurlijke einde in de 

dood van het organisme. De maximale levensduur is genetisch bepaald en kan 

bekort worden door ongunstige levensomstandigheden, accidenten en intercurrente 

ziekten. Op zekere leeftijd, individueel verschillend, treden er ouderdomsverschijn- 

selen op door irreversibele veranderingen, zodanig dat het functioneren van het 

individu zowel geestelijk als lichamelijk merkbaar gestoord wordt. In onze westerse 

maatschappij geschiedt dit rond het 75e levensjaar. De beoordeling van het beeld 

wordt echter vertroebeld door de bij bejaarden als regel voorkomende multi- 

morbiditeit.

Wil men verouderingsprocessen bij de mens bestuderen dan is het verstandig ver

schillende leeftijdsklassen te beschouwen waarvan het verschil in leeftijd zo groot is 

dat men kan aannemen dat fysiologische veroudering tot uitdrukking komt in de 

onderzoekresultaten.

Het is zelden mogelijk te differentiëren tussen normale veroudering en de invloed 

van pathologische processen. Toch is het van groot belang te weten welke verschijn

selen bij oude mensen als normaal beschouwd kunnen worden, hoe bepaalde labo

ratoriumuitslagen geïnterpreteerd dienen te worden en of de symptomatologie, het



beloop en de reactie op therapie van de diverse ziekten misschien veranderingen 

ondergaan.

Als men wil weten wat ‘normaal’ is op oudere leeftijd dan zal men hiertoe ‘normale’ 

oude mensen moeten bestuderen. Dit brengt onherroepelijk een zekere vorm van 

selectie met zich mee met alle gevaren van dien voor het invoeren van een onzuiver

heid (‘bias’). Het alternatief, een representatieve steekproef uit de totale populatie, 

zal bij bejaarden zoveel vormen van pathologie omvatten dat het eindresultaat, 

afhankelijk van het te bestuderen fenomeen, misschien wel als een gemiddelde maar 

niet als een normale uitkomst beschouwd kan worden.

Een aanvaardbaar compromis lijkt het om proefpersonen uit een populatie bejaar

den te nemen waaruit men diegenen verwijderd heeft die aan aandoeningen lijden 

die het te onderzoeken fenomeen kunnen beïnvloeden. Dit wil echter geenszins 

zeggen dat dan in alle opzichten ‘gezonde’ bejaarden onderzocht worden. De 

criteria waarop iemand van het onderzoek wordt uitgesloten dienen nauw om

schreven te zijn. Om de potentiële proefpersonen aan deze criteria te toetsen kan 

een uitvoerig vooronderzoek vereist zijn.

De noodzakelijke vergelijking van jonge met oude proefpersonen is een hachelijke 

zaak omdat ouderdom op zich zelf reeds een belangrijke vorm van zelfselectie is. 

Een deel der jongere proefpersonen zal, om redenen die het onderzoekresultaat 

kunnen beïnvloeden, de oudere leeftijd nooit bereiken. Ook kunnen op jonge leef

tijd factoren een rol spelen die bij oude mensen niet meer bestaan (b.v. groei, 

menstruatie, zware lichamelijke arbeid). Daarom zullen ook de eigenschappen van 

een groep jonge proefpersonen nader omschreven moeten worden en getoetst aan 

vooraf genoemde criteria.

2. IJzer-absorptie en andere aspecten van het ijzermetabolisme op oudere leeftijd

Men veronderstelt dat als gevolg van veroudering bij de mens veranderingen optre

den in het ijzer-metabolisme, en met name ook in de absorptie van ijzer uit de 

darm. Het was de opzet van ons onderzoek om nader inzicht te verkrijgen in diverse 

aspecten van het ijzer-absorptie proces bij bejaarden. Omtrent de invloed van de 

leeftijd op de ijzer-absorptie bij de mens is reeds eerder onderzoek verricht door 

Bonnet, e.a. (1960), Freiman, e.a. (1963), Vancini, e.a. (1967) en Jacobs, e.a. 

(1969). Al deze auteurs vonden bij stijgen van de leeftijd een daling van de absorp

tie van anorganisch ijzer. Toch moet aan de resultaten van deze onderzoekingen 

worden getwijfeld. De redenen hiertoe worden beschreven in Hoofdstuk II.

Het is belangrijk om geïnformeerd te zijn omtrent de mate van ijzerabsorptie bij 

bejaarden. Immers bij gebrek aan mechanismen om meer of minder ijzer uit te 

scheiden, wordt de hoeveelheid ijzer in het lichaam gereguleerd door variatie in de 

ijzer-absorptie.



Evenals bij jonge mensen komt bij bejaarden vaak anaemie voor, hoewel in de 

literatuur de gegevens sterk uiteen lopen. Ijzergebrek wordt vrijwel steeds als de 

belangrijkste oorzaak genoemd. Bovendien wordt vaak beschreven dat zowel 

haemoglobine-gehalte als serum-ijzerwaarde een neiging tonen tot dalen bij stijgen 

van de leeftijd, hoewel merkwaardigerwijze op hogere leeftijd de hoeveelheid ijzer 

in het beenmerg lijkt toe te nemen (Benzie, 1963).

Ook bij bejaarden zonder anaemie treft men vaak ijzergebrek aan. De praktische 

betekenis van dit ‘latente’ ijzergebrek is niet geheel duidelijk ( Verloop, 1970). 

Elwood (1968) en Elwood, e.a. (1969, 1970) vonden geen verandering in ‘typische’ 

klinische symptomen bij patiënten met manifest ijzergebrek die werden behandeld 

met een ijzerpreparaat of met een placebo. In sommige weefsels kan bij ijzergebrek 

echter een daling van ijzerhoudende enzymen aangetoond worden (o.a. Beutler, 

1957; Dagg, e.a., 1966) die reversibel is na ijzersuppletie.

Hoewel ziekteverschijnselen bij een langzaam ontstaande ijzergebreksanaemie waar

schijnlijk pas optreden bij een Hb lager dan 5 mmol/1 (Ganzoni, 1976) worden alle 

processen die een goede en snelle 0 2 —voorziening vereisen sterk bei'nvloed door de 

hoogte van het haemoglobine-gehalte (Gardner, q.a., 1975). Ericsson (1970) vond 

bij gezonde oudere mensen met een normaal Hb (57—71 jaar) een positieve corre

latie tussen de hoeveelheid ijzer in het beenmerg en de arbeidscapaciteit, fietser- 

gometrisch onderzocht. Tevens deed bij een dubbel-blind onderzoek bij gezonde 

bejaarden waarbij de ene groep gedurende drie maanden ijzer per os kreeg, de 

andere groep een placebo. Er trad géén verandering op in haemoglobinegehalte en 

serum ijzer. De arbeidscapaciteit nam bij de met ijzer behandelde groep echter 

significant toe t.o.v. de placebo-groep.

Deze gegevens suggereren het belang van het onderhouden van een zo goed moge

lijke ijzer-status bij bejaarden, ook als er geen manifest ijzergebrek bestaat. Dit zal 

bij voorkeur langs fysiologische weg bereikt moeten worden. In de voeding komt 

ijzer voor in driewaardige, anorganische vorm (Fe+++) of gebonden aan proto- 

porphyrine (haem-Fe).

De ervaring leert dat anaemie door ijzergebrek, ook indien de diagnose met zeker

heid gesteld lijkt te zijn, bij bejaarden vaak moeilijk te behandelen is (o.a. Harant,

e.a., 1975). Men schrijft dan als regel een farmacologische dosis twee-waardig ijzer 

(Fe++) voor.

Het is derhalve van belang te weten of t.g.v. fysiologische veroudering de absorptie 

van twee-waardig ijzer vermindert, en zodoende een belemmering vormt voor een 

effectieve orale therapie van ijzergebrek bij bejaarden.

Indien er ijzergebrek ontstaat probeert het lichaam dit te compenseren door een 

verhoging van de normale ijzerabsorptie. Functioneert dit compensatie-mechanisme 

bij bejaarden niet of onvoldoende dan zal ook hierdoor de behandeling van ijzer

gebrek bemoeilijkt worden.

De toename van de ijzer-absorptie treedt reeds op in een vroeg stadium van ijzer



gebrek, zelfs als de serum-ijzer waarden nog normaal zijn. Op grond hiervan werd 

een gevoelige en betrouwbare test ontwikkeld om op eenvoudige wijze ijzergebrek 

aan te tonen (Heinrich, e.a. 1966). Door Boender (1969) werd een methode be

schreven, die niet alleen informatie geeft omtrent de uiteindelijk geabsorbeerde 

hoeveelheid ijzer, doch tevens over de hoeveelheid ijzer die in eerste instantie door 

de darmmucosa wordt opgenomen. Interpretatie van deze testen bij bejaarden is 

alleen mogelijk indien men geïnformeerd is omtrent bij deze groep normale waar

den.

3. Vraagstellingen

Op grond van bovenstaande overwegingen kunnen de volgende vraagstellingen 

worden geformuleerd:

1. Bestaat er bij kennelijk gezonde bejaarden, in vergelijking met jongere proef

personen, een verminderde absorptie van een fysiologische hoeveelheid anorga

nisch ijzer?

2. Is er bij bejaarden met ongecompliceerd ijzergebrek een adequate toename van 

de ijzer-absorptie?

3. Zijn de gevonden waarden voor de diverse stappen van het ijzer-absorptie proces 

ook bij oude mensen betrouwbaar en reproduceerbaar?

4. Hoe is bij bejaarden het verschil in absorptie tussen twee- en driewaardig ijzer?

5. Bestaat er tussen jonge mensen en bejaarden een verschil in utilisatie van oraal 

toegediend ijzer?

Ter verkrijging van ‘normale’ bejaarden werd een uitvoerig oriënterend onderzoek 

verricht bij 93 vrijwillige, vitale, zelfstandig wonende, bejaarde proefpersonen van 

65 tot 86 jaar. Hierbij werden talrijke, ook niet haematologische, gegevens verkre

gen. Deze zullen slechts beschreven worden indien ze nader inzicht kunnen ver

schaffen in de ijzerstofwisseling bij bejaarden.

Uitgaande van de onderzoekmethode, beschreven door Boender, e.a. (1969), 

werden diverse aspecten van het ijzer-absorptieproces bestudeerd. Dit betrof niet 

alleen de ijzer-retentie (=Ar = de hoeveelheid ijzer die uiteindelijk in het lichaam 

achterblijft) doch ook de hoeveelheid ijzer die in eerste instantie door de mucosa- 

cellen wordt opgenomen (= a). Tijdens ons onderzoek bleek dat er een bizondere 

waarde toegekend kan worden aan het quotiënt tussen beide waarden, de Ar/a — 

ratio, dit is de fractie van het aanvankelijk door de mucosa-cellen opgenomen ijzer 

die doorgegeven wordt naar de bloedbaan: de mucosa-transport fractie.

Het onderzoek van de ijzer-absorptie werd uitgevoerd door toediening van o.a. 

59 Fe. De radioactiviteit werd gemeten met een Totale Lichaams Teller (de Whole



Body Scanner van het R.I.V. te Bilthoven, operationeel sinds 1971). De diverse 

problemen die zich bij dergelijke metingen voordoen waren in het verleden slechts 

zeer ten dele geanalyseerd. Bovendien ontstonden tijdens oriënterend onderzoek 

naar de ijzerabsorptie enkele nieuwe inzichten omtrent de onderzoekmethodiek die 

t.o.v. Boender (1969) en Liem (1973) op diverse punten veranderd werd. Dit gaf 

aanleiding tot additionele vraagstellingen die besproken worden in Hoofdstuk IV en 

V.



Hoofdstuk II

ANAEMIE EN IJZERSTOFWISSELING BIJ BEJAARDEN

1. Het Haemoglobine-gehalte

Wil men zich een oordeel vormen omtrent de frequentie van anaemie op oudere 

leeftijd, dan dient men geïnformeerd te zijn over het ‘normale’ haemoglobine ge

halte bij bejaarden. Gegevens hieromtrent zijn alléén van waarde voor zover ze 

verzameld zijn bij relatief gezonde bejaarden, niet verblijvend in instellingen voor 

geïnstitutionaliseerde gezondheidszorg. Enkele representatieve onderzoekresultaten 

staan weergegeven in tabel II, 1.

Bij hoogbejaarde mannen is het Hb lager dan bij jongere bejaarden. Bij vrouwen valt 

een dergelijk verschil nauwelijks op. Een lager Hb bij oude mannen werd reeds 

gemeld door Hobson, e.a. (1953) en Hawkins, e.a. (1954). Een verschil in Hb tussen 

mannen en vrouwen blijft echter ook op hogere leeftijd bestaan. Opvallend is het 

verschil in haemoglobine gehalte bij vergelijkbare onderzoekingen in Nederland 

(Postmus, e.a. 1961/1963; Beek, 1966) en Engeland (Myers, e.a., 1968; Mac- 

Lennan, e.a., 1973). Deze locale verschillen blijken ook uit diverse andere over

zichten (Maekawa, \91l\Hyams, 1973).

Als oorzaak kan men aanvoeren: verschillen in bloedafname, bepalingsmethode, 

sociale en economische levensomstandigheden, voedingsgewoonten, gezondheids

toestand van de populatie.

Een duidelijke verklaring voor de lagere Hb-waarden bij oudere mannen wordt 

nergens gegeven.

2. Anaemie bij bejaarden

a. De frequentie van anaemie

Deze frequentie is in eerste instantie afhankelijk van de criteria die men stelt voor 

de diagnose ‘anaemie’. De W.H.O. (1968) stelt als grenswaarde voor mannen 13 g %



Tabel II . l.  De invloed van leeftijd en geslacht op het haemoglobine-gehalte. Onderzoek bij gezonde proefpersonen.

Auteur aantal geslacht leeftijd (jr.) Hb (mmol/1) Ht(l/1) Opmerkingen

Postmus, e.a. (1961/1963) 132 m 65-69 9,4 Onderzoek CIVO-TNO.
S3 m 70-74 9,2 Gezonde bejaarden in eigen gezins
28 m 75-85 9,0 verband.

119 vr 65-69 8,5 Waren gedurende 5 jaar niet bij de
41 vr 70-74 8,5 dokter geweest.

22 vr 75-85 8,3

Beek (1966) 330 m 30-40 9,6 Huisartsenpraktijk Schoonhoven.

152 in 60-70 9,5
109 m 71+ 9,4

388 vr 30-40 8,5

177 vr 60-70 8,9

124 _l vr 71+ 8,9

Myers, e.a. (1968) 34 m 65-74 8 ,6 Zorgvuldig gesek-teerde, gezonde,

47 m 75+ 8,4 thuis wonende bejaarden (Engeland)

53 vr 65-74 8 ,2

6 8 vr 75+ 8,1

Mac Lennan, e.a. (1973) 96 m 65-74 8 ,8 Uitvoerig onderzochte, thuis

77 m 75+ 8 ,6 wonende bejaarden

157 vr 65-74 8,1 (Engeland)

145 vr 75+ 8 ,0

Elwood (1974) 182 m 18-44 9,7 ± 0,6 0,46 ± 0,03 Willekeurige steekproef van de be

141 m 45-65 9,6 ± 0,7 0,46 ± 0,04 volking (Zuid-Wales)

229 m 65+ 9,1 ± 0,9 0,46 ± 0,04

352 vr 18-44 8,5 ± 0,8 0,41 ± 0,03 m ± SD

306 vr 45-64 8 ,6  ± 0 ,8 0.43 ± 0,03

304 vr 65+ 8,4 ±0,7 0,42 ± 0,04

Valberg, e.a. (1976) 95 m 20-39 9,9 ± 0,7 Gezonde proefpersonen

104 m 65-90 9,4 ± 0,8 (Canada)

1 0 0 vr 20-39 8 ,6  ± 0,7 m ± SD

98 vr 65-87 8,7 ± 0,8



(= 8,1 mmol/1) en voor vrouwen 12,0 g % (= 7,5 mmol/1). Enkele literatuurgegevens 

zijn samengevat in tabel II, 2.

Als oorzaak voor de verschillen in de onderzoekresultaten spelen, behoudens het 

criterium voor anaemie, dezelfde factoren een rol als genoemd voor het haemoglo

bine gehalte.

De meeste, hier niet vermelde, literatuurgegevens over de frequentie van anaemie bij 

bejaarden zijn onbruikbaar omdat zij verkregen zijn bij een ziekenhuispopulatie. 

Uitgaande van de W.H.O.-criteria (1968) kan met uit literatuurgegevens niet con

cluderen dat anaemie bij bejaarden vaker voorkomt dan bij jonge mensen. Een dui

delijk verschil in frequentie tussen mannen en vrouwen is er niet. Een specifieke 

‘ouderdoms-anaemie’ is nooit aangetoond (Maier, 1975).

b. De oorzaak van anaemie bij bejaarden

Enkele onderzoeken naar de oorzaak van anaemie bij in een ziekenhuis opgenomen 

patiënten zijn goed gedocumenteerd (Evans, e.a., 1968, Maekawa, 1971), geven 

echter een vertekend beeld door de hoge frequentie van maligne aandoeningen. 

Desalniettemin wordt ijzerdeficiëntie, al dan niet in combinatie met andere fac

toren, meestal als de belangrijkste oorzaak genoemd. Evans vond zelfs bij 67% van 

de patiënten met een Hb lager dan 6,2 mmol/1 ijzerdeficiëntie als oorzaak.

Het vinden van de oorzaak van het (vaak marginaal) verlaagde Hb bij de onder

zochte personen uit een algemene praktijk kost heel wat meer moeite, ook als voor 

aanvullend onderzoek naar een ziekenhuis verwezen werd. Telkens wordt ijzer

gebrek echter als de belangrijkste oorzaak aangegeven. Zo vond b.v. MacLennan 

(1973) bij 45% van de bejaarden met een Hb lager dan 7,5 mmol/1 ijzergebrek als 

oorzaak, terwijl bij 10% van de personen zónder anaemie eveneens ijzergebrek 

bestond. Vitamine B-12-gebrek bestond bij 9% en foliumzuur-gebrek bij slechts 1% 

van de proefpersonen. Bij 30% werd géén oorzaak gevonden.

Indien men niet beschikt over uitgebreide diagnostische mogelijkheden is de 

diagnose ‘ijzergebreksanaemie’ bij bejaarden niet steeds even makkelijk te stellen. 

Het bloedbeeld is niet altijd hypochroom. Vindt men wel een hypochroom bloed- 

beeld dan kan er ook sprake zijn van een primaire of secundaire sideroachrestische 

anaemie, gepaard gaande met een hoog serum-Fe en ringsideroblasten in het been

merg. De anaemie bij toxisch-infeotieuze processen (maligne aandoeningen, chroni

sche ontstekingen en infecties) gaat ook gepaard met een laag serum-Fe, hierbij is 

echter de totale ijzer bindings-capaciteit (T.Y.B.C.) eveneens laag. Omdat zowel 

serum-Fe als T.Y.B.C. bij bejaarden dalen (zie hoofdst. II, 3) en men Fe-gebrek vaak 

vindt in combinatie met een toxisch-infectieuze anaemie geven deze criteria niet 

altijd voldoende uitsluitsel omtrent het bestaan van ijzergebrek. Onderzoek van het 

depót-ijzer, de ijzer-absorptie en (sinds kort mogelijk) het serum-ferritine kan dan
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Auteur
aan

tal
gesl. leeftijd

criterium 

anaemie 

Hb (mmol/1)

%

anaemie
Opmerkingen

Hobson, e.a. 177 m. 61—87 < 7,3 5,1 • Sheffield. Fe-gebrek
(1953) 246 vr. 61-87 < 7,3 6,5 meest frequente

oorzaak

Semmence 1 0 1 m . 65+ < 7,3 5 Engelse plattelands-
(1959) 155 vr. 60+ < 7,3 13 praktijk.

Fry 173 m. 60-69 2,9 Londonse huisart
(1961) 127 m. 70+ <  7 7,1 senpraktijk

218 vr. 60-69 8,7

142 vr. 70+ 9,1

Kilpatrick 2 0 m. 65-74 l <  7 8
2 0

Plattelandspraktijk
(1961) 12 m. 75+

ƒ ^ 1,0
Yorkshire

33 vr. 65-74 \
21

14 vr. 75+
} < 7,5 21

Postmus, c..a. 213 m . 65-85 < 8 ,1 7,5 Onderzoek CIVO-

( 1961 /’63) < 7,5 2 ,0 TNO, gezonde be
182 vr. 65-85 < 7,5 7,5 jaarden

< 6 ,2 1 ,0

Parsons, e.a. , m. 65+ < 7,8 1 0 ,8 Swansea, voorstad.

(1965) 208 j vr. 65+ <7,5 15,7 Fe-gebrek meest

frequente oorzaak

Beek 261 m. 20-30 9,2 Huisartsenpraktijk

(1966) 330 m. 30-40 4,8 Schoonhoven.

152 m. 60-70
<- 8 , /

15,8 Criterium voor

109 m. 71+ 22,9 ‘anaemie’ ligt voor

348 vr. 20-30 5,2 oude mannen te

388 vr. 30-40 <  7 's 7,7 hoog, vanwege da

177 vr. 60-70 0 ,6 ling van het Hb op

124 vr. 71+ 4,0 deze ! ;eftijd

Myers, e.a. 81 m. 65+ < 8,7 55 Proefpersonen uit

(1968) 121 vr. 65+ < 7,5 12 Cambridge e.o.

Campbell, e.a. 228 m. 65-74 <  8,7 1 0 ,0 Onderzoek in

(1968) 224 vr. 65-74 < 7,5 10,7 Wales

Elwood 229 m. 65+ <  8 ,1 11 Representatieve steek

(1971) 304 vr. 65+ < 7,5 1 0 proef Zuid-Wales

MacLennan, 96 m. 65-74 4 Gezonde, thuis wo

e.a.(1973) 77 m. 75+ 7 S 12 nende bejaarden

157 vr. 65-74 15 (Glasgow). 45% p.p.

145 vr. 75+ 25 met anaemie heeft

Fe-gebrek

Tabel II.2. De frequentie van anaemie, gedefinieerd volgens diverse criteria, bij mannen en 

vrouwen van verschillende leeftijdsgroepen.

De door de auteurs genoemde waarden voor het Hb zijn als volgt omgerekend:

14 g% (-* 8,7 mmol/1) 12,5 g% (-> 7,8 mmol/1) 11,8 g% (-* 7,3 mmol/1)

13 g% (-» 8,1 mmol/1) 12 g% (-> 7,5 mmol/1) 10 g% (-* 6,2 mmol/1)



tot een juiste diagnose leiden. In de algemene praktijk kan een (uiteraard goed 

gecontroleerde) stijging van het Hb op orale ijzer-therapie als een bruikbaar crite

rium voor de diagnose ijzer-gebrek beschouwd worden. Men dient zich dan wel te 

realiseren dat ijzergebreksanaemie geen ziekte maar een symptoom is waaraan bij 

90% der gevallen bloedverlies via de tractus digestivus ten grondslag ligt (Maier,

1975), dat intermitterend kan zijn. De benzidine-reacties van de faeces zijn dan 

vaak .misleidend negatief. Dit is m.n. het geval bij gebruik van antiphlogistica (zoals 

salicylaten) die bij ziekenhuisopname niet gecontinueerd worden, waardoor het 

occulte bloedverlies tijdelijk verdwijnt.

Een andere, mogelijk belangrijke, oorzaak van onverklaarbare anaemie bij bejaarden 

is de door Hume, e.a. (1973) beschreven refractaire, hypochrome anaemie met laag 

serum-Fe, vaak lage T.Y.B.C., normale erythropoiese zonder sideroblasten en met 

voldoende depót-ijzer, die vlot reageert op toediening van prednisolon. Er zou dan 

sprake zijn van een subklinische vorm van reumatoide arthritis die aanleiding geeft 

tot blokkade van de reticulo-endotheliale release van ijzer, afkomstig van Hb- 

afbraak (gestoorde re-utilisatie).

3. Serum-ijzer en ijzer-bindingscapaciteit

In de literatuur wordt herhaaldelijk melding gemaakt van een daling van het serum- 

ijzer en de totale ijzer-bindingscapaciteit op oudere leeftijd. Enkele gegevens, ver

kregen bij gezonde proefpersonen, zijn samengevat in tabel II, 3.

Bij de interpretatie van de onderzoekresultaten dient men uiteraard rekening te 

houden met de bepalingsmethode van serum-Fe en T.Y.B.C. Van groter belang nog 

is het feit of de proefpersoon bij bloedafname nuchter was en op welk moment van 

de dag de bloedafname geschiedde. Dit i.v.m. het dagritme van het serum-Fe 

(Wiltink, e.a., 1973). Ook dient men zich te realiseren dat transferrine, een bêta- 

globuline, weliswaar het belangrijkste ijzer-transporterende eiwit in de bloedbaan is, 

doch niet geheel overeenkomt met de T.Y.B.C., welke waarde 10 à 15% hoger ligt 

(Van der Heul, e.a., 1972; Ramsay, 1973; Van Eyk, e.a., 1976). Vooral bij hogere 

Fe-verzadigingsfracties gaan óók andere serum-eiwitten ijzer binden, hetgeen in de 

praktijk het geval is bij de laboratorium-bepaling van de T.Y.B.C.. Hierbij wordt aan 

liet serum een overmaat Fe+++ toegevoegd, waarvan het niet gebonden deel b.v. 

door MgC03 wordt verwijderd. Bij immunochemisch bepaald transferrine vindt 

men derhalve lagere waarden. Overigens toont transferrine géén dagritme.

I.t.t. het serum—Fe kan de T.Y.B.C. een redelijke, zij het individueel niet steeds 

betrouwbare, indruk geven over het depót-ijzer bij bejaarden (Cape, e.a., 1975). 

Indien men bij bejaarden een laag serum-Fe vindt wordt dit vaak veroorzaakt door 

een toxisch-infectieus proces (Cartwright, 1966). In de regel bevatten de depóts dan 

voldoende ijzer dat niet goed geütiliseerd wordt (Turnbull, 1971). Studies waarbij de



Tabel II.3. De invloed van leeftijd en geslacht op Serum-ijzer (S.Y.), Totale ijzer bindings-capaciteit (T.Y.B.C.) een ijzer-verzadigingsfractie. S.Y. en 

T.Y.B.C. zijn uitgedrukt in ,umol/l en uit de oorspronkelijke waarden (Mg/100 ml) berekend met de omrekeningsfactor 0.179

Auteur aantal geslacht leeftijd (jr.) S.Y. T.Y.B.C. Fe-verz. fractie Opmerkingen

Pirrie (1952) 18 m. 21-30 24 Gezonde proefpersonen

1 0 m. 71-80 13 Groep 21-30 jr: bloeddo

15 vr. 21-30 2 1 noren; bloedafname met

7 vr. 71-80 1 2 donatie (’s middags).

Glasgow.

Josephson, e.a. (1952) 142 m. 16-50 . 25 Gezonde proefpersonen

60 m. 60-65 21 Zweden (Uppsala).

54 m. 70+ 2 2

2 0 vr. 20-30 26

53 vr. 70+ 17

Rechenberger (1955) 15 m. 20-29 2 2 59 0,38 Gezonde proefpersonen

1 1 m. 70-79 14 50 0,29 Leipzig

1 2 vr. 20-29 2 0 58 0,34

9 vr. 70-79 14 49 0,28

McLennan, e.a. (1973) 188 m.,vr. 65+ 2 0 63 Thuis wonende bejaarden.

Glasgow.

Nyssen, e.a. (1974) 9 m.,vr. jonge volw. 19 61 Gezonde bejaarden met

25 m. 65+ 17 56 Hb <3 > 7,4

61 vr. 65+ 18 55 Hb 9 > 7,1

Lyon.

Bloedafname jonge p.p.

gehele dag, bejaarden

tussen 7 —9 uur.



diagnose ‘ijzer-gebrek’ uitsluitend gesteld wordt op een te laag serum-Fe zijn niet 

betrouwbaar! Powell, e.a., (1968) vonden bij ongeveer 40% van 333 geriatrische 

patiënten een serum-Fe lager dan 9 jumol/l. In deze populatie correleerde het 

serum-Fe niet met het Hb, hetgeen overeen komt met de bevindingen van Chakina 

(1964). Zij oordelen dat een serum-Fe lager dan 13 /xmol/1 suggestief is voor ijzer

gebrek bij bejaarden, m.n. als er tevens sprake is van een T.Y.B.C. hoger dan 

72|Umol/l en een Fe-verzadigingsfractie lager dan 0,16. Ook Bainton, e.a. (1964) 

hanteren deze norm.

Het is van belang om over betrouwbare normale waarden voor serum-Fe, T.Y.B.C. 

en Fe-verzadigingsfractie te beschikken omdat ijzergebrek bij bejaarden aanvullend 

onderzoek noodzakelijk maakt, doch onvoldoende inzicht omtrent de normale 

waarden tot onnodig belastend en kostbaar onderzoek kan leiden.

4. De ijzer-behoefte

Gewoonlijk bedraagt de dagelijkse ijzerbehoefte ongeveer 1 mg elementair ijzer 

(Green, e.a., 1968). Recent onderzoek, waarbij de biologische T Vivan ingespoten 

59 Fe werd berekend, hebben de inzichten hieromtrent niet veranderd (Mac Kee,

e.a., 1974). De ijzertoevoer via de voeding compenseert voor het verlies via faeces, 

urine, zweet, haren. Vooral de huid kan een belangrijke, echter moeilijk meetbare, 

bron van ijzerverlies betekenen (Weintraub, e.a., 1965), enerzijds bepaald door 

desquamatie, anderzijds door transpiratie. In zweet werd een verlies van wel meer 

dan 3 mg per dag gemeten (Apte, 1965), hetgeen van belang kan zijn bij sport

beoefening, zware lichamelijke arbeid en in een warm klimaat.

Er zijn geen gegevens bekend over een verandering der ijzerbehoefte op oudere 

leeftijd. Wel zou men kunnen veronderstellen dat bij afname van bloed- en spier- 

volume er relatief meer ijzer beschikbaar komt voor re-utilisatie en dan in mindere 

mate met de voeding hoeft worden aangevoerd. De talrijke, mogelijke veranderingen 

en variaties in de ijzer-absorptie worden hier buiten beschouwing gelaten!

Indien er bij iemand op de lange duur geen ijzergebrek optreedt, kan men stellen 

dat de natuurlijke voedselkeuze zodanig is dat er evenwicht bestaat tussen behoefte 

en toevoer van ijzer.

Als gemiddelde ijzergehalte van de voeding der totale bevolking wordt opgegeven 

5,4 mg/1000 Cal (Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, 1969), althans in 

Engeland. Voor bejaarden vindt men een identiek getal: 5,2 mg/1000 Cal (DHSS,

1972). Bij een longitudinaal onderzoek van alleen wonende bejaarde vrouwen in 

Londen bedroeg de hoeveelheid ijzer in de voeding eerst 5,2 mg/1000 Cal, ofwel

9.9 mg dd (Exton-Smith, e.a., 1965) en 7 jaar later 5,3 mg/1000 Cal, ofwel

8.9 mg dd (Stanton, e.a., 1970). Dit zou erop kunnen wijzen dat de intake van 

zowel ijzer als calorieën met het stijgen der jaren afneemt, doch dat de hoeveelheid



ijzer per 1000 Cal gelijk blijft. Deze getallen mogen echter niet geëxtrapoleerd 

worden naar Nederlandse omstandigheden.

Een goede in'druk omtrent de ijzerbehoefte bij bejaarden zou men kunnen krijgen 

door een populatie te bestuderen van proefpersonen zonder anaemie. We hebben 

derhalve bij alle bejaarde proefpersonen een voedingsanamnese afgenomen (zie 

hoofdstuk VI).

5. IJzer-kinetica v

Er bestaat een voortdurende uitwisseling tussen alle ijzer-bevattende comparti

menten van het lichaam, uitgezonderd waarschijnlijk het haemosiderine, met het 

plasma. Diverse compartimenten-modellen zijn ontworpen en geanalyseerd. Cavill,

e.a. (1974) geven hiervan een overzicht. Takaku (1959) vond bij gezonde bejaarden 

een P.I.T.R. (= plasma iron turnover rate: de totale hoeveelheid ijzer die het plasma 

per tijdseenheid verlaat, ongeacht naar welk weefsel) van 28,8 ± 4,4 mg per dag en 

een R.C.I.T. (= red cell iron turnover: produkt van de P.I.T.R. en de Fe-utilisatie 

door de erythrocyten) van 24,6 ±3,5 mg per dag. Dit komt overeen met gegevens 

bij andere normale volwassenen. Onderzoek naar de ijzer-utilisatie bij gezonde be

jaarden, vergeleken met jonge proefpersonen, is ons niet bekend. Een vermindering 

van de Fe-utilisatie, en met name van de Fe-re-utilisatie, zou een belangrijke invloed 

kunnen hebben op de erythropoiese. Bij een P.I.T.R. van 28 mg dd en een ijzer 

opname uit de voeding van 1 mg dd zou een gestoorde re-utilisatie van ijzer (afkom

stig van de afbraak van oude erythrocyten) veel sneller tot anaemie kunnen leiden 

dan een verminderde ijzerabsorptie of een ijzer-deficiënte voeding. Om dçze reden 

hebben wij ons onderzoek bij een aantal proefpersonen uitgebreid met bepaling van 

de Fe-utilisatie door de erythrocyten, 14 dagen na toediening van een orale proef

dosis 59 Fe.

6. Het depót-ijzer

De Wijn (1970) veronderstelt dat bij veel bejaarden de ijzerdepóts, door insuffi

ciënte voeding of gering occult bloedverlies, slecht gevuld zijn. Na een periode van 

ziek zijn, slechte eetlust of bloedverlies door operatie of verwonding zouden bejaar

den dan een hardnekkige anaemie over kunnen houden. Er bestaat echter géén 

onderzoek naar de hoeveelheid depót-ijzer, bestudeerd in een beenmergpunctaat, bij 

een grote groep gezonde bejaarden. Benzie( 1963) heeft evenwel opgemerkt dat in 

beenmergpunctaten van bejaarden relatief méér ijzer gezien wordt dan bij jonge 

mensen. Derhalve werd bij 300 opeenvolgende obducties in een algemeen zieken

huis de hoeveelheid ijzer in het beenmerg beoordeeld. De hoeveelheid depót-ijzer 

bleek bij bejaarden, onafhankelijk van ziekte en doodsoorzaak, aanzienlijk hoger te 

zijn dan bij jonge mensen! Zou dit ook bij een normale populatie het geval zijn, dan



kan dat wederom wijzen op een verminderde utilisatie van ijzer. Burkhardt (1975) 

vond, uit onderzoek van een groot aantal botbiopten, een bijna lineaire toename 

van het ijzer in het beenmerg bij het stijgen van de leeftijd.

7. De ijzer-absorptie

De hoeveelheid ijzer in het lichaam wordt gereguleerd door variatie van de ijzer

absorptie. Ontstaat er ijzergebrek dan neemt de ijzerabsorptie, door een tot nog toe 

onopgehelderd mechanisme, aanzienlijk toe. Indien de mogelijkheid tot het absor

beren van ijzer verminderd is zal, zeker over langere termijn gezien, te weinig ijzer 

beschikbaar komen voor de erythropoïese en er ontstaat tenslotte een ijzergebreks- 

anaemie. Deze anaemie is dan met orale ijzertherapie moeilijk te behandelen. Een 

dergelijke situatie bestaat er bij het coeliakie-syndroorn (Fielding, e.a., 1973), 

M.Crohn (Child, e.a., 1973) en, in veel mindere mate, na een maagresectie (Liem,

1973). Omdat het goed absorbeerbare Fe++ in basisch milieu geoxydeerd wordt tot 

Fe+++, dat slecht oplosbaar is en slechts in chelaat-vorm door de mucosa wordt 

opgenomen, heeft men steeds verondersteld dat de ijzerabsorptie verminderd is bij 

achlorhydrie en atrofische gastritis.

Wirts (1961) vond dat bij meer dan 80% van 1258 ziekenhuispatiënten, die 

gescreend werden op verdenking van maagcarcinoom, boven het 50e levensjaar een 

bepaalde mate van atrofische gastritis bestond. Dit was reeds eerder geobserveerd bij 

post mortem onderzoek. De veronderstelling dat de ijzerabsorptie bij bejaarden dan 

wel verminderd zal zijn ligt voor de hand, te meer daar, zoals reeds vermeld, het 

haemoglobine-gehalte en het serum-Fe op oudere leeftijd vaak lager zijn. Fennis 

(1975) heeft echter onlangs aangetoond dat Fe++ bij patiënten met achylia gastrica, 

hetgeen toch een relatief zeldzame aandoening is, even goed geabsorbeerd wordt 

als bij normalen. De absorptie van haem-ijzer was bij patiënten met achylie zelfs 

significant beter dan bij normalen. Fe+++ wordt bij deze patiënten echter niet geab

sorbeerd.

De resultaten van door diverse auteurs verricht onderzoek naar het verband tussen 

leeftijd en ijzerabsorptie staan vermeld in tabel II, 4.

Enkele aspecten van deze onderzoekingen zullen hier kritisch beschouwd worden. 

Onderzoekmethoden

Bonnet en Frei man bepalen de Fe-absorptie door onderzoek van 59 Fe in de faeces. 

Indien de faeces zorgvuldig verzameld wordt is deze methode even nauwkeurig als 

onderzoek met een Totale Lichaams Teller. Een onderzoekperiode van 7 dagen 

(Freiman) is echter te kort en kan, bij faecesonderzoek, te lage. waarden opleveren.



Tabel 11.4. De invloed van de leeftijd op de ijzer-absorptie

Auteur onderzoekmethode proefdosis n sexe leeftijd

jaren

Fe-absorptie 

% (m ± SD)

opmerkingen

Bonnet, e.a. Onderzoek 59 Fe in faeces. 1 pC i59 F e d , 6 m. 25-29 46,2 Normale proefpersonen

(I960 ) Verzameld totdat <  19'c v. ó f 5’ 1'eCl, 15 m. 30-34 37,9 Mb dd = 14,1 g% ( 13,2 -  15,6)

d. dosis in  één portie gevon 50 t ie . F e " 1 m. 35 36,0 H b99  = 12,2 g% ( 11,6 -  13,0)

den werd. 300 mg vit.C 11 vr. 21-24 66,0 Conclusie auteurs:

Proefpers. waren langer dan 3 vr. 25-29 61,0 1) vr. absorberen méér Fe dan

2 uur 'nuchter' bij ingestie 1 vr. 30-34 54,0 m.

v. d. proefdosis. 4 vr. 35-60 53,8 2) Fe-absorptie neemt af met 

de leeftijd.

Freiman, o.a. Onderzoek 59Fe in faeces 5 pC is9FeSOj 16 0 27-60 70,8 ± 19.3 Redelijk gezonde inwoners van

(.1963) ged. 7 dagen lia ingestie géén carricr- 9 m 69-85 49,1 ± 20.5 Joods bejaardentehuis.

(nuchter) v. d. proefdosis. ï e 25 vr. 70-79 57,4 ± 24,3 C.eén nadere omschrijving con-

Fnema op de 7e dag. 11 vr. 80-87 60.9 ± 23,7 tröle-pers.

Conclusie auteurs: 

bejaarden absorberen minder 

Fe dan jongere proefpers.

Vancini. e.a. Fe-absorptie berekend door 10pC is9FeCl3 10 m., vr. 20-40 25-45 Geen nadere gegevens con-

11967) vergelijking s9 I e in de proefmaaltijd 8 m. 1 I 2 p.p. >  45% tröle-pers. Alle bejaarde proef

erythrocyten. afkomsitg met totaal 12 vr. } 65-83 2 p.p. 25-45% pers. waren patiënten: 17 v. d.

uit 59Fe per os (meiing op 12.5 mg Fe 1 16 p.p. <  25% 20 hadden een anaemie. even

15e dag) en uit i .v. toege eens 17 afwijkingen v. d.

diend 59 l'e (meting op tr. digestivus en 5 gestoorde

30e dag). Icverfunctics.

Conclusie auteurs: 

Fe-absorptie bij bejaarden is 

gestoord.

Jacobs e.a. Whole Body Counter. a) 5 n C P F e 1*- 15 T < 30 26,0 ± 3,21 36 normale p.p., 8 dd en 28

(1969) Proefdosis nuchter toege

diend.

Niet vermeld op welke dag 

na ingestie de le-absorptie

citraat + 200 

ml kippen

soep. 56,7 g 

kippenborst.

14 >  50 13,1 ± 1,76 99, leeftijd 21—78 jaar. lich

ter niet nader gedifferenti

eerd in de diverse groepen!

25 p.p. ontvingen beide proef-

gemeten werd. Totaal: 4,2 doscs met een interval van

me l'e 14 dagen.

b) 5 juCi59Fe- 26 21-78 11,2 ± 1.17 ad a) verband Fe-absorptie

Hb + 200 ml met de leeftijd: r =

kippensoep, - 0,51 (p <  0,005)

42,6 g melk ad b) Geen verandering

poeder. met de leeftijd

Totaal: 4.2

mg Fe



Jacobs vermeldt niet op welke dag na ingestie van de proefdosis de Fe-absorptie 

gemeten werd. Vancini bepaalt de Fe-absorptie indirect uit een vergelijking van de 

hoeveelheid 59 Fe in het bloed (per os toegediend) na 15 dagen en (op de 15e dag 

intraveneus toegediend) na 30 dagen. Deze methode is minder nauwkeurig en heeft 

het bezwaar dat slechts het oraal toegediende 59 Fe de lever passeert.

In wezen betreft het hier telkens onderzoek naar de ijzer-retentie. Er bestaan geen 

gegevens in de literatuur over de mucosa-opname en de mucosa-transport fractie van 

ijzer bij bejaarden.

De proefdosis

Bij toediening van een grotere hoeveelheid ijzer neemt de hoeveelheid, die hieruit 

geabsorbeerd wordt, procentueel af hoewel zij in absolute zin toeneemt (Bonnet,

e.a., 1960; Heinrich, 1970). De gebruikte hoeveelheid carrier-ijzer bij Bonnet(50jug) 

en Freiman (0 Mg!) is extreem klein. Bovendien geeft Bonnet een overmaat ascor- 

binezuur, zodanig dat hiervan niet alléén een stabiliserende invloed uitgaat op het 

Fe++ in oplossing, doch dat hierdoor de ijzerabsorptie flink gestimuleerd zal worden, 

zoals beschreven door Callender (1971), Heinrich, e.a. (1972) en Sayers, e.a. 

(1973). Vancini geeft 59FeCl3 samen met een proefmaaltijd die zowél anorganisch 

Fe+++ als haem-Fe bevat, in totaal 12,5 mg.

Jacobs bestudeert de absorptie van enerzijds Fe+++, anderzijds haemoglobine-Fe, 

telkens toegevoegd aan een proefmaaltijd die in beide gevallen 4,2 mg elementair 

ijzer bevat. Hij vindt bij de jonge proefpersonen een aanzienlijk slechtere absorptie 

van Hb-Fe dan van Fe+++. Dit wekt bevreemding daar Hb-Fe door normale mensen 

zonder ijzergebrek vrijwel even goed geabsorbeerd wordt als anorganisch ijzer, 

terwijl de absorptie van Fe++ beter is dan die van Fe+++ (Hallberg, e.a., 1967; 

Heinrich, e.a., 1971). Samen met een proefmaaltijd is de absorptie van Hb-Fe zelfs 

duidelijk béter dan van Fe+++ (Björn-Rasmussen, e.a., 1974). Nu is het sinds kort 

bekend dat voedselijzer geabsorbeerd wordt uit één haem-Fe pool en één daarvan 

niet afhankelijke non-haem-Fe pool (Cook, e.a., 1972; Björn-Rasmussen, e.a.,

1974). Een achteraf toegevoegde, doch goed vermengde, tracer-dosis haem-59 Fe of 

non-haem-59Fe (‘extrinsic tag’) gedraagt zich dan alsof ze langs biologische weg in 

de te onderzoeken, corresponderende, voedingsbestanddelen zou zijn ingebouwd 

(‘intrinsic tag’).

Het wat vreemde verschil in de absorptie van Hb-Fe en Fe+++ bij jonge mensen kan 

verklaard worden doordat Jacobs s9Fe+++ toevoegt aan een maaltijd die zowel 

anorganisch Fe+++ als Haem-Fe bevat en Hb-s9Fe aan een niet identieke proef

maaltijd die vrijwel alleen anorganisch ijzer bevat. Het is derhalve niet te beoordelen 

als welk ‘type’ ijzer zich de verschillende tracer-doses gedragen.



De proefpersonen

Zowel Freiinan, Vancini als Jacobs geven géén nadere specificatie betreffende de 

sexe van de jonge contrôle-personen. Dit is echter essentieel bij onderzoek van de 

ijzerabsorptie. Bij jonge vrouwen komt, t.g.v. de menstruatie, frequent ijzergebrek 

voor (dat zich dan nog niet hoeft te uiten in een Hb-daling). gepaard gaande met 

een sterke toename van de ijzerabsorptie (Hausmann, e.a., 1971). Bonnet, die 

mannen en vrouwen wél apart beschrijft, vindt dan ook voor de vrouwen een veel 

hogere gemiddelde absorptie van ijzer dan bij de mannen. Overigens heeft deze 

auteur géén bejaarden in zijn materiaal opgenomen. Zijn conclusie dat de ijzer

absorptie afneemt met de leeftijd kan alléén maar gelden voor proefpersonen jonger 

en ouder dan 30 jaar!

De bejaarde proefpersonen van Freiman waren afkomstig uit een bejaardentehuis en 

‘without gross defects in absorption and judged clinically well’.

De bejaarden van Jacobs waren vrijwilligers uit de locale bevolking. Het aantal kan 

afgeleid worden uit de scatter-diagrammen: ouder dan 65 jaar waren 6 personen in 

de ‘Fe+++-groep’ en eveneens 6 in de ‘Hb-Fe groep’. De bejaarde proefpersonen van 

Vancini waren alle patiënten met vaak ernstige pathologie. Deze groep is in geen 

enkel opzicht representatief voor een normale bejaarde populatie.

Conclusie

De gegevens in de literatuur laten géén betrouwbare conclusies toe omtrent de 

absorptie van ijzer bij bejaarden.



PROEFPERSONEN EN ONDERZOEK METHODEN

1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de procedure beschreven die gevolgd werd om te komen tot 

de keuze van geschikte proefpersonen. Er werd niet naar gestreefd om een steek

proef te verkrijgen uit een gemiddelde populatie, noch voor de jonge proefpersonen, 

noch voor de bejaarden. Wel werd getracht, d.m.v. een oriënterend onderzoek, 

mensen te verkrijgen zónder afwijkingen waarvan bekend is dat zij interfereren met 

het ijzer-metabolisme. Deze werden gedefinieerd als ‘normale proefpersonen’. De 

hiertoe gehanteerde criteria zijn voor een deel arbitrair, evenals de zekerheid om

trent de mate waarin aan deze criteria voldaan werd. Het oriënterend onderzoek 

diende, qua uitgebreidheid en belasting van de vrijwillige proefpersonen, binnen 

redelijke grenzen te blijven en varieerde al naar gelang de te verwachten pathologie. 

Het oriënterend onderzoek bij bejaarden was derhalve uitgebreider dan bij jongere 

proefpersonen.

De medewerking van alle proefpersonen was vrijwillig en kon door hen op elk 

gewenst moment worden afgebroken. Allen werden zo goed mogelijk voorgelicht 

omtrent het doel, de aard en het beloop van het onderzoek.

Wat betreft de onderzoekmethoden worden enkele bijzonderheden vermeld betref

fende bloedafname, laboratorium-onderzoek, voedingsanamnese en statistisch 

onderzoek.

De meting der mucosa-opname, het mucosa-transport en de retentie van ijzer, 

alsmede enkele theoretische achtergronden en een evaluatie van deze onderzoek- 

techniek, komen uitvoeriger ter sprake in hoofdstuk IV en V.

2. Criteria voor ‘normale proefpersonen’

Een probleem bij het vaststellen en hanteren van dergelijke criteria vormt enerzijds 

het voorkomen van ongewenste, al dan niet pathologische, omstandigheden die de



onderzoekresultaten kunnen bei'nvloeden en anderzijds, door deze selectieve in

greep, de representativiteit en de fysiologische spreiding der resultaten niet al te veel 

geweld aan te doen. De criteria waaraan de proefpersonen naar onze mening dien

den te voldoen zijn vermeld in tabel III, 1.

Tabci [11,1: omstandigheden die de ijzerabsorptie kunnen bei'nvloeden en die hebben geleid tot 

uitsluiting van proefpersonen voor het onderzoek van de Fe-absorptie.

Uitsluiting van deelname als ‘normale proefpersoon’ geschiedde bij:

1. Acuut bloedverlies in de afgelopen 6  maanden, t.g.v.:

a. operatie, partus of trauma,

b. donorschap bloedtransfusiedienst.

2. Chronisch bloedverlies en toegenomen ijzer-behoefte t.g.v.:

a. menstruatie-stoornissen, zwangerschap, lactatie,

b. bloedende haemorrhoiden e.a. (vóór het onderzoek aantoonbaar) rectaal bloedverlies,

c. verdenking actief ulcus-lijden of hiatus-hernia,

d. geregeld gebruik salicylaten e.a. antiphlogistica.

3. Afwijkingen in de tr.digestivus die de ijzerabsorptie kunnen bei'nvloeden:

a. operaties bovenste deel tr.digestivus (t/m het ileum),

b. coeliakie-syndroom, chronische diarree,

c. leverfunctiestoornissen.

4. Toxische of infectieuze processen zoals:

a. rheumatoide arthritis,

b. maligne aandoeningen,

c. chronisch nierlijden,

d. acuut ontstekingsproccs.

5. Anaemie, met als criterium:

a. bij mannen: Hb <  8,1 mmol/1,

b. bij vrouwen: Hb < 7,5 mmol/I.

6 . Aantoonbaar ijzergebrek, met als criteria:

a. bij bejaarden: afwezigheid kleurbaar ijzer in beenmerg-depóts,

b. bij jonge volwassenen: S.Y. < 16 jumol/1, L.Y.B.C. > 56 jumol/1, Fe-verz., 

fractie < 0,25 (alle drie criteria aanwezig).

7. Chronische alcohol-abusus en langdurig insufficiënte voeding.

Met name omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot enige vorm van ijzer

gebrek werden vermeden. Hierbij treedt n.l. een zodanige stijging op van de ijzer

absorptie (Boender, 1969; Heinrich, 1970) dat interpretatie van deze waarden als 

functie van een verschil in leeftijd onmogelijk geacht wordt.



3. De jonge, volwassen proefpersonen

Bij de keuze van de leeftijdsgrenzen werd rekening gehouden met het feit dat het 

groeiproces, gepaard gaande met toename van o.a. de spiermassa, bij vrouwen 

meestal op jongere leeftijd voltooid is dan bij mannen. Als grenzen werden voor 

mannen gekozen: 21—50 jaar en voor vrouwen: 18—50 jaar.

De vrijwilligers uit deze groep waren vrijwel allen artsen, verpleegkundigen, para

medisch personeel en medische studenten. Zij waren reeds op de hoogte van de 

selectie-criteria. Bleek bij anamnese en eventueel lichamelijk onderzoek dat daaraan 

niet voldaan werd, dan werd van verder onderzoek afgezien.

Het laboratorium-onderzoek werd verricht op de eerste dag van het ijzerabsorptie- 

onderzoek en kon dus pas achteraf betrokken worden bij de beoordeling. Het 

omvatte: Hb, Ht, erythrocyten, MCV, MCH, MCHC, BSE, reticulocyten, throm- 

bocyten, leukocyten, leukocyten-differentiatie, S.Y., L.Y.B.C., T.Y.B.C. en 

Fe-verzadigingsfractie. Een beenmergpunctie werd niet verricht.

4. De bejaarde proefpersonen

a. Werving van de proefpersonen

Aan ongeveer 250, zelfstandig wonende, leden van een bejaardensociëteit in Utrecht 

(Kanaleneiland) werd een schriftelijke uitnodiging gestuurd voor twee voorlichtings- 

middagen betreffende het te ondernemen onderzoek. Tijdens deze middagen 

werden de selectie-criteria voor en het doel, de principes en de mogelijk belastende 

aspecten (venapuncties, eventuele sternumpunctie, gebruik van radioactief 

materiaal) van het onderzoek uiteengezet. Er werd uitgebreid gelegenheid gegeven 

tot het stellen van vragen. Na afloop gaven zich 110 potentiële proefpersonen op. 

Van dezen vielen er 14 om persoonlijke of organisatorische redenen af. Tenslotte 

namen 96 bejaarden deel aan het oriënterende onderzoek. Van deze kwamen er drie 

toch niet in aanmerking voor bewerking van de resultaten omdat zij jonger waren 

dan 65 jaar. Van de overigen waren enkelen niet bereid tot verdere medewerking 

omdat zij alleen maar eens ‘goed nagekeken’ wilden worden.

b. Het oriënterende onderzoek

Dit geschiedde deels in de Polikliniek voor Inwendige Ziekten (AZU), deels in het 

Gezondheidscentrum Kanaleneiland van de G.G.D.

Het onderzoekprogramma omvatte:

1. Anamnese en lichamelijk onderzoek volgens een gedetailleerd standaard

formulier. Hierbij werd medewerking verleend door drs. C. van Es, dr. M. H. Hel

sloot en dr. I. T. Lauw.



2. Een voedingsanamnese.

3. Onderzoek van de faeces op occult bloedverlies.

4. Urine-onderzoek: pH, eiwit, glucose, ketonen, bilirubine, bloed.

5. Haematologisch onderzoek: Hb, Ht, erythrocyten, MCV, MCH, MCHC, BSE, 

reticulocyten, thrombocyten, leukocyten, leukocyten-differentiatie.

6. Biochemisch onderzoek (alleen bij degenen bij wie ’s morgens in nuchtere toe

stand bloed kon worden afgenomen): S.Y., L.Y.B.C., T.Y.B.C., Fe-verzadi

gingsfractie, ureum, kreatinine, bilirubine, thymol troebelings test, alkalische 

fosfatase, S.G.P.T., triglyceriden, cholesterol.

Van de aldus verkregen informatie zal alleen datgene vermeld worden wat van 

belang is i.v.m. het onderzoek van de ijzerstofwisseling.

Omtrent het resultaat van bovenstaand onderzoek werd de betreffende huisarts 

telkens ingelicht. Een aantal van deze proefpersonen werkte tevens mee aan een 

onderzoek van de schildklierfunctie bij bejaarden (Helsloot, 1976).

5. De patiënten met ijzergebrek

Onder ijzergebrek verstaan we zowel manifest, latent als pre-latent ijzergebrek, 

zoals gedefinieerd door Hausmann, e.a. (1971). Bij pre-latent Fe-gebrek zijn de 

ijzer-depóts leeg doch zijn serum-ijzer waarden en Hb nog normaal. De ijzer- 

retentie is dan echter reeds duidelijk verhoogd als uiting van een vergrote ‘ijzer- 

honger’ van het lichaam. Latent Fe-gebrek wil zeggen dat tevens het serum-Fe 

verlaagd en de Fe-bindingscapaciteit verhoogd is, terwijl bij manifest Fe-gebrek 

een daling van het Hb optreedt, waarbij het rode bloedbeeld hypochrome en 

microcytaire kenmerken gaat vertonen.

De patiënten met ijzergebrek zijn afkomstig uit alle drie deze categorieën. De 

gemiddelde waarden betreffende erythrocytaire parameters en serum-Fe waarden 

(zie: hoofdstuk VI) zijn bij deze groep derhalve slechts oriënterend van aard.

Deze patiënten hadden, behoudens de directe oorzaak voor het ijzergebrek, geen 

andere ernstige aandoeningen. Zij waren grotendeels afkomstig uit het patiënten

materiaal van de haematologische en algemene interne polikliniek van het AZU. 

Ook enkele proefpersonen uit ons eigen onderzoek-materiaal, n.l. bejaarden met 

lege ijzer-depóts, werden in deze groep opgenomen.

Ook van alle andere patiënten was steeds aangetoond dat er geen kleurbaar ijzer 

in het beenmerg aanwezig was.

6. Bloedafname

Bij alle normale proefpersonen geschiedde de bloedafname door dezelfde twee 

analistes (mej. B. v. d. Beid, mej. J. Korteweg) d.m.v. een venapunctie in de vena



cubiti. Vóór de punctie werd er gestuwd, de eerste bloedportie werd niet voor 

analyse gebruikt. De proefpersonen bevonden zich in zittende houding. De bloed

afname voor routine haematologisch onderzoek geschiedde zowel ’s morgens als 

’s middags. Voor biochemisch onderzoek en bepaling van serum-foliumzuur en 

vitamine B-12 werd slechts bloed gebruikt, verkregen ’s ochtends bij een nuchtere 

proefpersoon.

7. Haematologisch routine-onderzoek

Dit werd verricht in het Haematologisch Laboratorium (hoofd: dr. P. Helleman) 

van de Kliniek voor Inwendige Geneeskunde.

Haemoglobine (Hb), Haematocriet (Ht), erythrocyten-aantal, MCV (= Ht/erthyro- 

cyten), MCH (= Hb/erythrocyten), MCHC (= Hb/Ht), leukocyten-aantal werden 

bepaald met een Coulter Counter Modell ‘S’.

Thrombocyten-aantal: Fonio-methode.

Reticulocyten: gekleurd met briljant-cresyl-blauw, geteld per 1000 erythrocyten. 

Leukocyten-differentiatie en rode bloedbeeld: kleuring vgl. May — Grünwald — 

Giemsa.

B.S.E. (bezinkings-snelheid der erythrocyten): vgl. Westergren.

8. Aanvullend haematologisch onderzoek

o. Beenmergonderzoek

Het materiaal werd verkregen d.m.v. een sternumpunctie. Kleuring en beoordeling 

geschiedde op de afdeling cytomorphologie (hoofd: mej. C. Bos) van genoemd 

haematologisch laboratorium.

Het beenmerg werd gekleurd vgl. Pappenheim (zie: Undritz, 1972).

Tevens werd er een ijzerkleuring verricht met Berlijns Blauw (zie: Ploem, 1965). 

De preparaten werden door vier personen onafhankelijk van elkaar beoordeeld 

volgens dezelfde criteria. De discrepanties tussen de diverse beoordelingen waren 

opmerkelijk gering en bedroegen nooit méér dan één trede op onderstaande 

schaalverdeling.

Gradering van de hoeveelheid kleurbaar ijzer geschiedde vgl. Ploem (1965):

— R.E.S.: géén of slechts sporadisch haemosiderine-korrels aanwezig.

erythroblasten: géén haemosiderine-korrels of sporadische sideroblast.

± R.E.S.: per beenmergbrokje slechts weinig haemosiderine-korrels.

erythroblasten: slechts weinige bevatten één of enkele korrels.

+ R.E.S.: per brokje vrij veel haemosiderine-korrels en/of diffuse blauwe kleu

ring.



erythroblasten: vrij velen bevatten één of enkele korrels.

++ R.E.S.: veel haemosiderine-korrels in ieder beenmergbrokje en/of flinke

diffuse blauwe kleuring.

erythyblasten: de meeste bevatten enkele tot veel haemosiderinekorrels.

+++ R.E.S.: grove korreling en klompvorming in alle brokjes.

erythroblasten: bijna alle bevatten veel haemosiderine-korrels, sommige 

‘ringsideroblasten’.

Als normale beoordeling geldt: R.E.S.: ± tot +; erythroblasten: ±.

b. IJzer-utilisatie door de erythrocyten

Het onderzoek van de Fe-utilisatie door de erythrocyten werd gecombineerd met 

de ijzerabsorptie-test. Hiertoe werd. zoals beschreven in hoofdstuk IV, 5 ßCi 

59 Fe per os toegediend. Uit de Fe-retentie waarde, gemeten ongeveer 14 dagen 

na ingestie van de proefdosis, kan berekend worden hoeveel 59 Fe in de bloed

baan terecht is gekomen en beschikbaar was voor inbouw in de erythrocyten.

Bij het bereiden van de orale proefdosis werden hieruit drie monsters genomen:

Di = 4 ml = 1/125 proefdosis

D2 = 2 ml = 1/250 proefdosis

D3 = 1 ml = 1/500 proefdosis.

Deze monsters werden gebruikt als standaarden bij meting van de bloedmonsters. 

De hoeveelheid 59 Fe hierin werd, na correctie voor de backgroundstraling, be

rekend. De verkregen uitkomsten werden vergeleken met de hoeveelheid 59 Fe in

4 ml bloed, verkregen na meting van de Fe-retentie (=Ar), eveneens 14 dagen na 

ingestie van de proefdosis.

Alle metingen werden verricht met een gamma-wisselaar in het Instituut voor 

Nucleaire Geneeskunde (hoofd: Prof. Dr. K. H. Ephraim).

„  . „ Fe in 1 ml bloed x bloedvolume ,
Fe-utilisatie % = ------- 59" -— :--------- x 100

Fe dosis

59 „  , . Ar x oraal toegediende dosis 59Fe 
Fe dosis = ---------- 2j-QQ------------  cpm

De oraal toegediende dosis 59Fe is te berekenen m.b.v. de standaardmonsters D j, 

D2 en D3.

De bloedvolumina werden berekend m.b.v. een nomogram in ‘Wissenschaftliche 

Tabellen Geigy’ (1975), gebruik makend van geslacht, leeftijd en gewicht. Omdat 

hier van een nomogram gebruik gemaakt werd hebben we de Fe-utilisatie alléén 

bepaald bij proefpersonen met een normaal postuur, te oordelen naar de adiposi-



tas-index van Quetelet = G/L2 x 10 (waarbij G = gewicht in kg, L = lengte in 

meters).

Waarschijnlijk geeft onze wijze van bepaling der Fe-utilisatie de fysiologische 

werkelijkheid beter weer dan de gebruikelijke methode, waarbij 59 Fe-transferrine 

intraveneus wordt toegediend. In dat geval passeert het 59 Fe n.l. de lever niet, 

terwijl dat met Fe uit de voeding wel het geval is. De toegediende hoeveelheid 

radioactiviteit (59Fe) is relatief laag en bovendien niet voor alle proefpersonen 

hetzelfde, daar de Fe-retentie (Ar) variabel is. Hiermee wordt in bovenstaande 

formule echter rekening gehouden.

c. Foliumzuur-concentratie in het serum (= F.A.)

Bepaling met behulp van L.casei' ('Panders, 1964).

Normale waarde: 2,5 — 23 ng/ml.

d. Vitamine B-12 concentratie in het serum (= Vit. B-12)

Bepaling met behulp van L. Leichmannii (Panders, 1964).

Normale waarde: 150 — 760 ng/1.

9. Biochemisch onderzoek

Behoudens de bepalingen in faeces en urine werd dit uitgevoerd in het Klinisch 

Chemisch Laboratorium (hoofd: Dr. J.deWael) van de Kliniek voor Inwendige 

Geneeskunde.

cl Serum-ijzer en ijzer-bindingscapaciteit

Serum-Fe (S.Y.) en Latente ijzer-bindingscapaciteit (L.Y.B.C.) werden bepaald 

m.b.v. een gemodificeerde methode van Levy en Vitacca (1961).

Totale ijzer-bindingscapaciteit (= T.Y.B.C.) = S.Y. + L.Y.B.C. 

Fe-verzadigingsfractie = S.Y./T.Y.B.C.

b. Andere serum-bepalingen

Ureum, kreatinine, bilirubine, thymol troebelings test, alkalische fosfatase,

S.G.P.T., triglyceriden, cholesterol: bepaling volgens de in het Klinisch Chemisch 

Laboratorium gehanteerde routine-methoden.

c. Onderzoek van faeces en urine 

Faecesonderzoek op occult bloedverlies: HematestR .



Urine-onderzoek: Bili-LabstixR ; test voor pH, eiwit, glucose, ketonen, bilirubine 

en bloed in urine.

10. Voedingsanamnese

Deze werd bij alle bejaarde proefpersonen afgenomen door Mej. P. J. Padmos, 

diëtiste, m.b.v. de ‘cross-check’ methode. De veronderstelde gemiddelde samen

stelling van de voeding werd berekend m.b.v. de ‘Nederlandse Voedingsmiddelen 

Tabel’.

11. Statistisch onderzoek

De significantie van verschillen tussen twee groepen waarnemingen werd nage

gaan, ofwel met de t-toets voor twee onafhankelijke steekproeven, ofwel met de 

parametervrije toets van Wilcoxon voor twee steekproeven.

Als verdelingsvrije methode voor het beoordelen van paarsgewijze uitkomsten 

werd de Wilcoxon-rangtekentoets voor paar-differenties gebruikt. Alle over

schrijdingskansen zijn twee-zijdig getoetst, tenzij in de tekst anders vermeld.

De grootte van de overschrijdingskans (= p) wordt in tabellen en figuren met de 

volgende symbolen aangeduid:

(*) 0,l>pX),05

* 0,05>p>0,01 

** p<0,01

Indien géén significant verschil gevonden werd, werd niets vermeld, dan wel de 

letters n.s.: p>0 .1.

Genoemde symbolen hebben steeds betrekking op proefpersonen die vergeleken 

worden met leden van hetzelfde geslacht. Verschillen tussen mannen en vrouwen 

worden, tenzij anders vermeld, steeds in de tekst beschreven.



Hoofdstuk IV

DE METING VAN DE MUCOSA-OPNAME, HET MUCOSA-TRANSPORT EN 

DE RETENTIE VAN IJZER MET BEHULP VAN EEN TOTALE LICHAAMS 

TELLER

- THEORETISCHE ACHTERGRONDEN EN PROEFOPSTELLING -

1. De mucosa-opname (a), het mucosa-transport (Ar/a) en de retentie (Ar) van 

ijzer

a. Inleiding

De belangstelling voor onderzoek naar de ijzerabsorptie werd vooral gewekt toen 

MacCance en Widdowson (1937) ontdekten dat regulatie van de ijzerhuishouding 

plaatsvond door variatie van de absorptie en niet door middel van excretie van 

ijzer. Josephs (1958) beschrijft het moeizame en bewerkelijke balansonderzoek, 

waarmee de eerste gegevens omtrent de ijzerabsorptie verkregen werden. In 1939 

werd er echter al gebruik gemaakt van radioactief ijzer bij balans-studies (Hahn,

e.a., 1939 en 1943). Er werd enerzijds gekeken naar de hoeveelheid niet geabsor

beerd ijzer (59Fe) in de faeces, anderzijds naar de hoeveelheid 59 Fe die na 14 

dagen in het bloed gevonden werd, dit als indirecte maat voor de ijzerabsorptie 

(Calender, 1964). Ook werden dubbel-isotopen technieken gebruikt, waarbij uit 

de verhouding in het bloed van oraal toegediend ssFe en intraveneus gegeven 

59Fe de ijzerabsorptie berekend werd (Saylor, e.a., 1953; Hallberg, e.a., 1960). 

Met deze techniek werden soms ernstige fouten gemaakt doordat slechts het oraal 

toegediende monster via het portale systeem de lever passeerde, terwijl het intra

veneus toegediende ijzer direct in de grote circulatie terecht kwam. De orale 

serumijzer-belastingsproef (De Raadt, 1942; Kooyman, 1947) is ongeschikt voor 

quantitatieve interpretatie omdat onderzoek met een fysiologische dosis ijzer 

onmogelijk is en er individueel een grote variatie bestaat in de absorptie-snelheid 

van ijzer (Bothwell, e.a., 1962; Wil tink, 1967).



Eenvoudig en betrouwbaar onderzoek van de ijzerabsorptie is thans mogelijk met 

behulp van een Totale Lichaams Teller. Een overzicht van op deze wijze ver

zamelde informatie omtrent de ijzerabsorptie wordt o.a. gegeven door Heinrich,

e.a., (1967), Boender (1969), Heinrich (1970), Masouredis (1971), Forth, e.a. 

(1973).

b. Onderscheid tussen de begrippen ‘ijzerabsorptie’, ‘mucosa-opname van ijzer’ en 

‘ijzerretentie ’

Evenals bij balansstudies kan men bij gebruik van een Totale Lichaams Teller niet 

eerder dan 10 à 14 dagen na toediening van een orale proefdosis 59 Fe een resul

taat van het ijzerabsorptie onderzoek verkrijgen. Pas dan is de hoeveelheid radio

actief ijzer die met de faeces het lieh.. m verlaat te verwaarlozen.

In 1963 echter beschreven Najean en Ardaillou een methode om reeds binnen 

enkele dagen een waarde voor de ijzerabsorptie te verkrijgen. Zij voegden 131 Ba- 

sulfaat, als een inerte (niet absorbeerbare) indicator, toe aan een tracer-dosis 

radioactief ijzer (59Fe). (Jit de ratio s9Fe/131Ba in de test-dosis en in de faeces kon 

de hoeveelheid geabsorbeerd ijzer worden berekend. Deze waarde kon reeds ver

kregen worden één à drie dagen na ingestie van de proefdosis.

In dezelfde periode vonden Conrad en Crosby (1963) dat een deel van het ijzer, 

geabsorbeerd uit het dunne darm-lumen bij ratten, opgenomen wordt door de 

mucosa-cellen doch later, met desquamatie van deze cellen, weer terecht komt in 

het lumen. Bij normale mensen, die een orale test-dosis van 59 Fe kregen tezamen 

met karmijn-rood als inerte indicator, werd gedurende veel langere tijd radio

activiteit uitgescheiden dan karmijn-rood. Dit verschil bestond niet bij patiënten 

met ijzergebrek. Kennelijk kan de waarde voor de Fe-absorptie, gevonden door 

Najean enkele dagen na ingestie van de test-dosis, niet in alle gevallen gelijkgesteld 

worden aan de waarde verkregen na ongeveer twee weken.

Het waren Boender, Verloop, e.a. (1967) die er voor het eerst op wezen dat bij 

normale mensen een aanzienlijke hoeveelheid ijzer, die in eerste instantie geabsor

beerd was door de darmmucosa, daarna weer terecht komt in het darmlumen en 

uitgescheiden wordt met de faeces. Bij patiënten met Fe-gebrek echter is er vrij

wel géén verschil in de hoeveelheid ijzer die in eerste instantie geabsorbeerd en 

uiteindelijk door het lichaam geretineerd wordt (Boender en Verloop, 1969). Op 

grond van deze bevindingen werd ‘Fe-absorptie’ gedefinieerd als: ‘de initiële op

name van ijzer door de mucosacellen vanuit het darmlumen’ en ‘Fe-retentie’ als 

‘de hoeveelheid ijzer die enkele weken na het toedienen van een orale proefdosis 

in het lichaam achterblijft’. Deze definities wekten verwarring, hoewel zij theore

tisch gezien correct waren. Om wederom aansluiting te vinden bij de internatio

naal gebruikelijke terminologie zullen we de volgende definities hanteren:



Mucosa-opname van ijzer = de hoeveelheid ijzer die in eerste instantie vanuit het

darmlumen in de mucosa wordt opgenomen.

Symbool: ‘a’.

Engelse literatuur: ‘mucosal uptake’ .

Vgl. Boender: ‘Fe-absorptie’ .

Fe-retentie = de hoeveelheid ijzer die tenslotte (na enkele weken)

in het lichaam achterblijft.

Symbool: ‘Ar’.

Engelse literatuur: ‘iron-absorption’ of ‘iron-reten- 

tion’.

Vgl. Boender: ‘Fe-retentie’.

Fe-absorptie = het gehele proces waarbij ijzer vanuit het darmlumen

in het bloed wordt opgenomen.

Quantitatief is Fe-absorptie derhalve gelijk aan Fe- 

retentie. Er wordt geen apart symbool gebruikt.

Ten onrechte heeft de door Boender beschreven methode om onderscheid te 

maken tussen de aanvankelijke opname van ijzer in de mucosa en de uiteindelijke 

ijzer-retentie, buiten Nederland, nauwelijks navolging gevonden. Jasani, e.a., 

(1971) kwamen zelfs tot de conclusie dat er in het geheel geen quantitatief ver

schil bestaat tussen de mucosa-opname en de retentie van ijzer. Zij beschouwden 

echter als ‘mucosa-opname’ de hoeveelheid 59 Fe, gemeten met een Totale 

Lichaams Teller, die nog in het lichaam aanwezig is op het moment dat minder 

dan 1% van de inerte indicator ( J31 Ba) hierin terug gevonden wordt. Volgens 

onze definitie komt dit echter neer op meting van de Fe-retentie in een (te) 

vroeg stadium. Als bewijs van hun stelling werd één patiënt geclysmeerd 2 dagen 

na ingestie van de proefdosis. Er trad toen geen daling meer op van de hoeveel

heid 59 Fe in het lichaam, dus: wederom géén verschil tussen mucosa-opname en 

retentie van ijzer! Deze patiënt had echter ijzer-gebrek en in dat geval is inder

daad het verschil tussen mucosa-opname en retentie van ijzer vrijwel opgeheven 

{Boender, e.a., 1969; zie ook: hoofdstuk VII).

Omdat er m.b.v. Totale Lichaams Telling geen verschil tussen Fe-mucosa-opname 

en Fe-retentie gevonden was dachten Jasani en Fletcher (1972), zoals eertijds 

Najean (1963), een snelle en eenvoudige methode voor onderzoek van de 

Fe-absorptie gevonden te hebben. Zij vonden een goede correlatie tussen enerzijds 

de Fe-absorptie waarde, berekend uit de verhouding tussen 59 Fe en 131Bavóór 

ingestie in de proefdosis en die in de faeces (verzameld gedurende 3 dagen na 

ingestie) en anderzijds de Fe-absorptie waarde, gemeten met een Totale Lichaams 

Teller 10 dagen na ingestie van de proefdosis. De 16 onderzochte proefpersonen 

waren echter alle patiënten met aandoeningen waarbij vgl. Boender, e.a. (1969 b) 

géén verschil tussen Fe-mucosa opname en Fe-retentie bestaat.



c. Compartimenten-model voor het ijzerabsorptie proces

Om een eenvoudige beschrijving van het Fe-absorptie proces mogelijk te maken 

zal worden uitgegaan van een compartimenten-model, weergegeven in figuur IV,

1. Ook de formules voor Fe-mucosa opname, Fe-mucosa transport-fractie en 

Fe-retentie kunnen uit dit diagram worden afgeleid. Een verklaring van de ge

bruikte symbolen staat bij de figuur.

Op het diagram geeft de verticale as de progressie in tijd weer. Op de horizontale 

as zijn de diverse compartimenten uitgezet die door het ijzer (en deels ook door 

de inerte indicator) doorlopen worden.

Deze compartimenten zijn:

1. ‘buitenwereld’ a. ‘proefdosis’ vóór ingestie

b. ‘faeces’ na defaecatie

2. ‘darmlumen’

3. ‘darmmucosa’

4. ‘bloed’ (in wezen een verzameling van compartimenten waarin het ijzer na 

passage door de mucosa terecht komt).

De samenstelling van de proefdosis wordt later in dit hoofdstuk beschreven. Op 

deze plaats in essentieel dat zich hierin een tracer-dosis 59 Fe en een inerte, niet 

absorbeerbare, indicator (s lCr) bevinden. Beide radioactieve stoffen zenden 

gamma-stralen uit die detecteerbaar zijn door de Totale Lichaams Teller. 

Onmiddellijk na ingestie van de proefdosis bevinden zowel tracerdosis (Ao) als 

inerte indicator (Io) zich in hun geheel in het darmlumen. Op dat moment kan 

de 100% - referentie waarde gemeten worden.

De indicator is tijdens de gehele verblijfsduur in het menselijk lichaam slechts in 

het compartiment ‘darmlumen’ gelocaliseerd. Na defaecatie is een deel van de 

indicator nog in het lichaam aanwezig (Io/x = It) en kan met een Totale 

Lichaams Teller gemeten worden. Het restant (Io — It) heeft het lichaam ver

laten.

Het toegediende ijzer zal slechts voor een deel door de mucosacellen worden 

opgenomen (= a = ‘mucosal uptake’). De rest (Ao — a) zal in haar geheel het 

lichaam weer verlaten. De snelheid waarmee dit ijzer het darmlumen passeert is in 

principe gelijk aan de passage-snelheid van de inerte indicator.

Bij de eerste defaecatie zal verhoudingsgewijs een zelfde deel van (Ao — a) als 

van Io vanuit het compartiment ‘darmlumen’ in de faeces terecht komen. Van 

deze eigenschap werd door vorige onderzoekers gebruik gemaakt voor de bereke

ning der mucosa-opname van ijzer. Hierbij werden dan faecesmonsters onderzocht 

(Najean, e.a., 1963; Boender, 1969; Powell, e.a., 1970; Brozovich, e.a., 1971; 

Liem, 1973). Uit ons model is echter duidelijk dat tevens een zelfde fractie (= x)
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Figuur IV, I: compartimenten-diagram van liet Fe-absorptie proces.

Legende figuur IV, 1:

Compartimenten-diagram van het ijzerabsorptie proces

horizontale as: de diverse compartimenten waarin een oraal toegediende proefdosis ijzer (dan 

wel een inerte indicator) terecht kan komen.

Verticale as: de tijd.

Symbolen: Ao =de hoeveelheid 59 Fe die toegediend wordt (= 100%- waarde)

Io =de hoeveelheid 51 Cr die toegediend wordt (= 100%- waarde)

At =dc hoeveelheid 59 Fe die bij een bepaalde meting in het lichaam aanwezig

is.

It =de hoeveelheid s lCr die bij een bepaalde meting in het lichaam aanwezig

is.

Ar =de hoeveelheid 59 Fe die uiteindelijk geretineerd wordt (meting na ± 14 

dagen)

Aa =de hoeveelheid 59 Fe, opgenomen in de darmmucosa die niet zal worden 

opgenomen in het bloed.

Aa = f (t) -*• o.

a = Ar + Aa = de hoeveelheid 59 Fe die aanvankelijk geabsorbeerd wordt (= 

mucosa-opname)

As =de hoeveelheid S9Fe die aanvankelijk geabsorbeerd werd en met de ge- 

sequestreerde darmmucosa liet lichaam verlaat.

As = f (t) -* Aa.

Ae =de hoeveelheid 59 Fe die vanuit het bloed weer uitgescheiden wordt.

(i.v.m. lange biologische VA voor Fe: Ae = o)

- = de fractie van de hoeveelheid s9 Fe, dan wel SICr, die na initiële ab-
X

sorptie (‘mucosal uptake’) nog in het darmlumen aanwezig is, nadat 

defaecatie heeft plaatsgevonden.



van (Ao — a) als van lo in het lichaam achterblijft. Om deze reden werd besloten 

om yoor de bepaling van de mucosa-opname van ijzer géén gebruik meer te 

maken van faetesmonsters (met alle nadelen en ongemakken van dien) doch deze 

waarde, evenals de Fe-retentie, te meten met de Totale Lichaams Teller. Ook 

Weber (1974) heeft van dit principe gebruik gemaakt.

Een probleem bij meting van de mucosa-opname van ijzer vormt de korte levens

duur der darmmucosacellen. In het gebied van duodenum en jejunum vindt 

maximale ijzerabsorptie plaats (Duthie, 1964: Hemmati, 1968; Wheby, 1970). De 

turn-over tijd der mucosa-cellen bedraagt in dit gebied iets minder dan twee 

dagen (Bertalanffy, 1962). Bijgevolg zal al onmiddellijk na initiële opname van 

ijzer een gedeelte hiervan weer verdwijnen uit de darmmucosa, samen met de 

gesequestreerde cellen (= As). Het ijzer dat niet uiteindelijk in het bloed terecht 

zal komen (= Aa) en dus niet geretineerd wordt komt derhalve al snel weer in 

het darmlumen terecht. Dit houdt in dat bepaling van de waarde voor de Fe- 

mucosa opname zo spoedig mogelijk na voltooiing van dit proces (dus zo snel 

mogelijk na ingestie van de proefdosis) dient te geschieden.

Voor het verkrijgen van een exacte waarde zou op het moment van de meting 

van a de hoeveelheid gesequestreerd ijzer (= As) nul moeten zijn. In de praktijk is 

dit niet mogelijk. Wel kan men de werkelijke waarde benaderen door de proef

persoon te laxeren en hierna zo snel mogelijk de mucosa-opname van ijzer (= a) 

te bepalen. Alle eerder genoemde auteurs berekenen de mucosa-opname van ijzer 

ofwel uit de eerste flink radioactieve faecesportie (onafhankelijk van het tijdstip 

van defaecatie), ofwel uit de radioactiviteit van de faeces van de eerste drie dagen 

na ingestie van de proefdosis. De faeces-portie, die in zijn verhouding 59 Fe/ 51 Cr 

of 59Fe/131Ba een getrouwe afspiegeling was van de verhouding die ontstaat na 

passage van de proefdosis door het darmtraject waarin Fe-absorptie plaatsvindt, is 

dan tijdens het verblijf in colon en rectum reeds ‘verontreinigd’ door 59Fe dat 

aanvankelijk door de mucosa opgenomen doch inmiddels weer gesequestreerd is 

(As). De onnauwkeurigheid die hieruit voortvloeit hebben wij door laxatie trach

ten te verminderen.

Het ijzer dat uiteindelijk in het lichaam zal achterblijven (Ar) bereikt het bloed 

voor een deel reeds enkele minuten nadat het in het duodenumlumen is gearri

veerd (Stewart, e.a., 1961; Pollack, 1968). Het proces, dat uiteenvalt in een 

snelle en een langzame fase, is voltooid na ongeveer 12 uur (Brown, 1963; 

Wheby, e.a., 1963; Hallberg, e.a., 1960). Omdat de biologische halfwaarde-tijd 

van ijzer erg lang is (Ileinrich, 1970: bij mannen bijna 2200 dagen en bij men

struerende vrouwen bijna 1400 dagen) kan gewacht worden met de Fe-retentie 

meting tot een tijdstip waarop het niet door de mucosa opgenomen en het later 

gesequestreerde ijzer het lichaam verlaten heeft. Dit is het geval na 10 à

14 dagen, zoals is vast te stellen door onderzoek van de faeces op radioactief 

ijzer. Op grond van de lange biologische halfwaardetijd kan de hoeveelheid ijzer



die door het lichaam weer uitgescheiden wordt (= Ae) in de loop van een proef

periode van ongeveer 14 dagen zonder meer op nul gesteld worden (tenzij er aan

zienlijk bloedverlies is).

d. Formules voor ‘mucosa-opname van ijzer’ en de ‘Fe-retenlie’

De formule voor de mucosa-opname van ijzer (= a) kan worden afgeleid uit 

figuur IV, 1.

Met een Totale Lichaams Teller worden gemeten de totale hoeveelheid 59Fe en 

51Cr die na defaecatie in het lichaam achtergebleven zijn.

De gemeten hoeveelheid 59 Fe = At.

De gemeten hoeveelheid 51 Cr = It = lo/x.

Beschouwen we de inhoud van de diverse compartimenten:

1. ‘bloed’: hierin bevindt zich reeds na ongeveer 12 uur Ar (de uiteindelijk

geretineerde hoeveelheid Fe).

2 . ‘mucosa’: hierin was in eerste instantie terecht gekomen ‘a’ (zie definitie),

doch na enkele uren is Ar doorgeschoven naar ‘bloed’, waarna 

Aa achterblijft. Hieraan is, door sequestratie, al weer een deel 

onttrokken (As). Er blijft dan achter: Aa — As.

3. ‘darmlumen’: na Fe-mucosa opname was hierin achtergebleven: Ao — a. In

middels is hier vanuit ‘mucosa’ weer 59 Fe bijgekomen, n.l. As. 

Er is dus aanwezig vóór defaecatie: Ao — a +As. Na defaecatie

is dit: Ao - a + As 
x

Dus: At = Ar + (Aa — As) + — -- - *■ (At gemeten na Ie defaecatie).
X

Bij dezelfde meting geldt: It = Io/x — >~x = Io/It

We hebben gesteld: Ao = 100 

Io = 100

As = 0 (bij meting snel na ingestie)

Ar + Aa = a (zie definitie)

— ►- x - 100/It

—  At = a + ( j O g - j )  ll  100
—► 100.At = lOG.a + 100.lt -  a.It 

— ► a (100 -  IC) = 100 (At -  It)

a= 100 A t - I t  

1 0 0 - It



De enige onbekende in deze vergelijking is a, daar At en It met de Totale 

Lichaams Teller gemeten worden.

De berekening van de Fe-retentie (= Ar) is in de regel heel eenvoudig doordat ten 

tijde van de meting van Ar alleen het compartiment ‘bloed’ nog 59Fe bevat. Het 

is echter mogelijk, m.n. bij mensen met obstipatie, dat er nog veel langer ijzer 

achterblijft in het compartiment ‘darm’. Dit bevindt zich dan uitsluitend in het 

colon. Wordt er na b.v. 14 dagen m.b.v. Totale Lichaams Telling echter nog 

inerte indicator (51Cr) in het lichaam aangetroffen dan mag men niet stellen: At 

= Ar!

Wel kan men m.b.v. de op dat moment gevonden It (=£0) de Ar berekenen.

Na 14 dagen is It = —  (— = fractie van Io die na ± 14 dagen

, „ nog in het lichaam aanwezig is)
Io 100 J

y It It

De fractie — geldt óók voor dat deel van het 59Fe, dat niet geabsorbeerd werd (= 

Ao — a), en zich derhalve gedraagt als Io.

As is variabel met de tijd. Na 14 dagen is hiervan ^  nog in het lichaam aanwezig. 

Na 14 dagen = At = Ar + Ao — a As

y z

Bij meting lange tijd na verstrijken van de turn-over tijd van de darm-mucosa- 

cellen die verantwoordelijk waren voor de absorptie van ijzer kan men stellen
A S À  o  — o

dat de hoeveelheid — vrijwel even lang in het colon aanwezig is a ls---- -.

Bij benadering mag men dan stellen: y = z.

■At = Ar + — — a - Aa Bekend is: Aa = a — Ar

maximale waarde Aa = As

A , _  ... 100
At = Ar + ------- y = ——

* It

At = Ar + 11 lOO.At = lOO.Ar + 100.lt - Ar.lt

Ar = 100

y
100 - Ar

y
(100 - Ar) It

100

At - It

100- It



Deze formule blijkt mathematisch overeen te komen met die voor ‘aVAt en It 

representeren echter de waarden die gemeten worden op het moment van de 

bepaling der Fe-retentie.

De formules voor a en Ar moeten gehanteerd worden met enige restrictie. Er 

wordt vanuit gegaan dat het ijzer dat samen met de afgestoten mucosacellen weer 

het darmlumen bereikt niet wederom op een lager niveau van de tractus diges- 

tivus geabsorbeerd wordt.

Men kan dit aannemen omdat:

— de Fe-absorptie beneden het niveau van het jejunum bij normale mensen te 

verwaarlozen is;

— bij patiënten met ijzer-gebrek de hoeveelheid geretineerd Fe praktisch gelijk is 

aan de hoeveelheid aanvankelijk door de mucosa opgenomen Fe, waardoor As 

= 0 .

c. Het ‘twee-staps’ mechanisme van de ijzerabsorptie en de ‘mucosa-transport 

fractie’ van ijzer (Ar/a - ratio)

Op enkele uitzonderingen na bepalen onderzoekers die zich bezig houden met de 

ijzerabsorptie in wezen slechts de ijzer-retentie. Voor de kliniek is dit ongetwij

feld de belangrijkste waarde. Slechts het geretineerde ijzer is beschikbaar voor 

inbouw in haemoglobine, myoglobine en ijzerhoudende enzymen. Bovendien kan 

men m.b.v. de Fe-retentie waarde goed onderscheiden tussen personen met en zon

der ijzer-gebrek, mits de dosis carrier-ijzer goed gekozen wordt (Heinrich, 1970).

De Fe-retentie waarde is echter de resultante (in quantitatieve zin) van het gehele 

traject dat het ijzer doorlopen heeft om vanuit het darmlumen, door de mucosa 

heen, in het bloed terecht te komen. Er zijn talrijke factoren die, op verschil

lende niveaus van dit traject, de ijzerabsorptie kunnen beïnvloeden. Waarschijnlijk 

vindt er ook op meerdere niveaus regulatie plaats van de ijzerabsorptie, waarbij 

de ijzeropname wordt aangepast aan de behoefte van het lichaam. Over deze 

factoren en mogelijke regulatie-mechanismen is de laatste jaren veel gepubliceerd. 

Deze literatuur werd door diverse auteurs samengevat (Höglund, 1970; Jacobs, 

1971; Cramwinckel, 1972; Forth, e.a., 1973; Turnbull, 1974; De Vet, 1975; 

Jacobs, e.a., 1975). Veranderingen in de snelheid waarmee ijzer vanuit het plasma 

naar de diverse weefsels verdwijnt (de ‘plasma iron turnover rate’ = PITR) ‘kun

nen kennelijk de ijzerabsorptie quantitatief beïnvloeden (Cavill, e.a., 1975).

Enkele factoren die van belang zijn voor de ijzerabsorptie zijn samengevat in 

tabel IV, 1.

Bij bestudering van de factoren die de ijzerabsorptie beïnvloeden en het zoeken



Tabel IV, 1 : enkele factoren die de ijzerabsorptie op verschillende niveaus van dit proces 

quantitatief kunnen bei'nvloeden.

A. intraluminale factoren:

- de vorm van het toegediende ijzer: anorganisch Fe++ of Fe+++, haem-Fe;

- de hoeveelheid toegediend ijzer;

- toediening in nuchtere toestand of met een maaltijd;

- aard en hoeveelheid van toegevoegde stoffen (in een proefdosis);

- de pH van de proefdosis en in het intra-luminale traject;

- passage-snelheid langs het absorberende oppervlak;

- uitvallen of kortsluiten van absorberend oppervlak;

- secretie van stoffen in het bovenste deel van de tractus digestivus die de Fe-absorp

tie kunnen beïnvloeden: b.v. maagsap (HC1, mucoproteïnen), pancreassap (bicar- 

bonaat), galsap (lactoferrine).

B. mucosale factoren:

- lengte van het absorberend oppervlak;

- pathologische veranderingen van de ijzer-absorberende cellen;

- ferritine in de mucosa-cellen;

- andere ijzer-bindende proteïnen in de mucosa-cellen;

- verdeling van ijzer over subcellulaire fracties.

C. humorale factoren:

- toestand van de ijzer-depóts;

- ‘plasma iron turnover rate’;

- serumferritine;

- transferrine (verschil tussen de beide bindingsplaatsen?);

- erythropoïetine;

- hypoxie;

- bepaalde ziekten: anaemie, toxisch-infectieuze processen.

naar eventuele regulati.e-mechanismen is het van belang dat men het ijzerabsorptie 

proces kan verdelen in minstens twee ‘stappen’:

1. De mucosa opname (‘mucosal uptake’) van het ijzer, waarbij dit in geïoni

seerde vorm of als Fe-chelaat vanuit het darmlumen het oppervlak van de 

mucosacellen passeert.

2. Het mucosa transport (‘mucosal transfer’) van ijzer, waarbij het in de mucosa- 

cellen opgenomen ijzer doorgegeven wordt naar het bloed.

Het is reeds lang bekend dat de eerste stap veel sneller verloopt dan de tweede 

(Manis, e.a., 1962; Béclard, e.a., 1971). Er is ook verschil in een snelle en een 

langzame fase doordat er een gebied met maximale ijzerabsorptie is (duodenum, 

bovenste deel jejunum) en doordat het ijzer, t.g.v. de reservoirfunctie van de



maag, dit gebied met een individueel sterk verschillende snelheid passeert. Boven

dien is er onder bepaalde omstandigheden, zoals ijzer-gebrek, tot in het colon 

ijzerabsorptie mogelijk (Jacobs, 1970; Bédarcl, e.a., 1971). Als gevolg hiervan ver

schijnt bij toediening van een fysiologische dosis ijzer (b.v. 1 mg) bij de mens, 

zowel als bij de rat binnen twee uur 60 - 80% van de uiteindelijk te retineren 

hoeveelheid ijzer 'in de bloedbaan, terwijl de overige 20—40% de volgende 10—12 
uur geretineerd worden (Conrad, e.a., 1963 en 1964; Hallberg, e.a., 1960; 

Worwood, e.a., 1971).

De onderscheiden onderdelen van de ijzerabsorptie zijn uitvoerig bestudeerd

d.m.v. dierproeven, zowel in vitro als in vivo, o.a. gebruik makend van electro- 

nenmicroscopie en autoradiografie (Bédard, e.a., 1971 en 1973;Deutschlahder, e.a.,

1975) of celfractionering, gedifferentieerde centrifugering en eiwitanalyse (Wor

wood, e.a., 1971 en J 972: Huebers, e.a., 1971, 1972 en 1975; Pollack, e.a.,

1976).

Bij de mens kan eenvoudig onderzoek met een Totale Lichaams Teller belangrijke 

informatie geven over de verschillende fasen van het ijzerabsorptie proces. In het 

verleden werd vrijwel alleen onderzoek verricht naar het eindprodukt van dit 

proces: de Fe-retentie. Oók als het ging om factoren die uitsluitend invloed uit

oefenden op de éérste stap van dit proces, de mucosa-opname van ijzer. Boender 

(1969) heeft er reeds op gewezen dat er een groot verschil bestaat in ‘ijzer-verlies’ 

(het ijzer dat aanvankelijk geabsorbeerd, dan echter met de mucosacellen weer 

gesequestreerd wordt) bij normale proefpersonen en o.a. patiënten met ijzer

gebrek. In plaats van het ijzer dat verloren gaat kan men echter ook de fractie 

die in het lichaam achterblijft beschouwen. Men kan dan met behulp van de 

waarde voor de mucosa-opname en de retentie van ijzer op exacte wijze de hoe

veelheid ijzer bepalen die bij de twééde stap door de mucosacel heen de bloed 

baan bereikt. Dit komt overeen met de mucosa-transport fractie ( ‘mucosal 

transfer’) van ijzer, die gerepresenteerd wordt door de Ar/a — ratio!

Mucosa-transport fractie van ijzer = die fractie van het aanvankelijk door de 

mucosacellen opgenomen ijzer die door deze cellen doorgegeven wordt naar het 

bloed = de Arja - ratio.

De Ar/a — ratio is onafhankelijk van factoren die de aanvankelijke mucosa- 

opname beïnvloeden, zoals de valentie (zie hoofdstuk IX), de chemische vorm 

van het toegediende ijzer en andere luminale factoren.

M.b.v. de mucosa-opname (a), de mucosa-transport fractie (Ar/a) en de retentie 

(Ar) kunnen de diverse fasen van de ijzerabsorptie bij de mens en de beïnvloe

ding hiervan door alle mogelijke factoren op betrouwbare en niet belastende 

wijze bestudeerd worden als men gebruik maakt van een Totale Lichaams Teller 

voor het onderzoek van de radio-activiteit.



2. Enkele problemen bij meting van de radioactiviteit met een Totale Lichaams 

Teller

tz Inleiding

Een ‘Totale Lichaams Teller’ of, zoals de internationaal gebruikelijke benaming 

luidt, een ‘Whole Body Counter’ (= WBC) is een scintillatie-detector voor garnma- 

stralen. Deze is geschikt om de totale radioactiviteit in het hele menselijke lichaam 

te meten.

De eerste Whole Body Counter werd ontwikkeld voor detectie van radioactieve fall 

out en van contaminatie door radioactief materiaal van radiologische werkers 

(Sievert, 1953). Hiertoe werden zeer gevoelige detectoren geplaatst binnen een 

zware, loden afscherming.

Inmiddels hebben Totale Lichaams Tellers tevens ruime toepassing gevonden bij het 

onderzoek naar de stofwisseling van diverse elementen (b.v. ijzer, kalium, calcium, 

cobalt) en bij klinisch diagnostisch onderzoek. Hierbij wordt een bekende dosis van 

een met een radio-actieve speurdosis gemerkte substantie toegediend aan de proef

persoon. Men kan nu nagaan hoeveel van de toegediende stof op een gegeven 

moment nog in het lichaam aanwezig is. Ook is het mogelijk, met gevoelige appara

tuur, de ‘natuurlijke’ radioactiviteit van het lichaam te analyseren (b.v. onderzoek 

van 40K als maat voor de ‘lean body mass’). Door neutronen-activatie kan men 

informatie verkrijgen over enkele aspecten van de lichaainssamenstelling (b.v. be

treffende Ca, Na, Cl, N en P). Reizenstein (1973) geeft een overzicht van de toe

passingsmogelijkheden van de W.B.C.

Omdat de plaats van de speurdosis binnen het lichaam vaak sterk wisselt in de on

derzoeksperiode is het, ter verkrijging van betrouwbare onderzoekresultaten, van 

belang dat de meetresultaten onafhankelijk zijn van de localisatie van de radionu

clide binnen het lichaam en tevens van de lichaamsbouw der verschillende proefper

sonen. D.w.z. onafhankelijk van de ‘geometrie’ der proefopstelling. Bij sommige 

farmakokinetische onderzoekingen stelt men een optimale richtingsgevoeligheid 

echter meer op prijs.

Om aan de, vaak tegenstrijdige, eisen van voldoende gevoeligheid, goed scheidend 

vermogen (tussen meerdere radio-nucliden), gëometrie-onafhankelijkheid, uitscha

keling van achtergrond- (‘background’-)straling, omvang, gewicht en kosten te 

voldoen zijn in de loop der jaren diverse typen Totale Lichaams Tellers ontwikkeld 

(IAEA, 1970; Sorensen, 1974).

In het verleden werd, voor onderzoek van de ijzerabsorptie bij de mens (Boender, 

1969; Liem, 1973), door de haematologische afdeling van het Academisch Zieken

huis te Utrecht gebruik gemaakt van de Totale Lichaams Teller van de Radio

logische Dienst TNO te Arnhem. Sinds 1971 staat de nieuwe Totale Lichaams 

Teller in het Fysisch Laboratorium van het R.I.V. te Bilthoven ter beschikking.



Deze is voorzien van een mobiele afscherming en bezit de mogelijkheid tot scannen 

(‘Whole Body Scanner’ = WBSc).

b. Model van een gamma-scintillatie teller

Met een Whole Body Counter wordt de activiteit gemeten van radionucliden die 

zich binnen het menselijk lichaam bevinden. De radionuclide zendt radioactieve 

straling uit die opgevangen wordt door een hiervoor gevoelige gamma-detector. In 

het detectie-medium ontstaan dan lichtflitsen (scinlillaties), waarvan de helderheid 

rechtevenredig is met de energieoverdracht in de scintillator en die opgevangen 

worden door een lichtversterkerbuis (photomultiplier). Uit de fotokathode van deze 

buis worden electronen vrijgemaakt. Deze electronen worden vele malen (1 à 2 

miljoen) rechtevenredig versterkt, zodanig dat de energie van de pulsen aan de 

uitgang van de lichtversterkerbuis rechtevenredig is met de lichtintensiteit van de 

lichtflitsen die door de radio-actieve straling in het detectiemedium wordt opge

wekt. Deze pulsen worden dan weer verder rechtevenredig versterkt, geanalyseerd 

naar pulshoogte (analoog aan het door de detector opgevangen energiespectrum) en 

geregistreerd. De verkregen informatie wordt dan verwerkt door een rekenmachine. 

Het voorgaande is schematisch samengevat in figuur IV, 2.

afscherm ing co llim a to r

lichaam 
+

ra d io 
nuclide

photom ultiplier

versterker pulshoogte scaler
analysator

registratie

detector hoog -
spanning

reken
machine

Figuur IV, 2: schema van een Whole Body Counter (7 -stralen detector).

De onderdelen van de gamma-scintillatie detectie die van specifiek belang zijn voor 

een Totale Lichaams Teller worden hieronder nader besproken.

c. De stralingsbron

Indien een speurdosis van een radionuclide oraal dan wel parenteraal is tóegediend 

kan op een tijdstip waar verdere herverdeling van deze stof in het lichaam niet meer



waarschijnlijk is een enkelvoudige retentiemeting gedaan worden. Door variatie in 

retentie met de tijd te meten kan men tevens kinetisch onderzoek verrichten.

Voor meting met een Totale Lichaams Teller komen alleen radionucliden in aan

merking die energierijke, doordringende straling uitzenden, daar anders deze straling 

te sterk door het lichaam geabsorbeerd wordt vóór dat de detector bereikt wordt. 

Als stralingsbron komen derhalve slechts radionucliden in aanmerking die gamma- 

stralen emitteren met een E7  (= energie van een bepaalde soort gamma straling) 

van meer dan 100 KeV. Hieraan voldoen o.a. de nog verder ter sprake komende 

nucliden 51 Cr, 59 Fe,131 Ba.

Bij de keuze van de radionuclide wordt rekening gehouden met de TVi (= de 

fysische halfwaardetijd, d.w.z. de tijd waarin de helft van de aanwezige radioactieve 

atomen gedesintegreerd is), die lang genoeg moet zijn om tijdens de duur van de 

proefperiode betrouwbare meetresultaten te krijgen. Om onnodige stralenbelasting 

te voorkomen zal men echter nucliden met een zeer lange TV2 vermijden. Bij de 

beoordeling speelt ook de biologische TXA (=de tijd waarin de helft van de te 

onderzoeken stof het lichaam verlaten heeft) een rol. Deze hangt vaak af van het 

gedrag van de chemische verbinding waarbinnen het radio-actieve element zich 

bevindt.

Helaas emitteert 59 Fe, behoudens zeer geschikte gamma-straling, ook bêta-straling. 

De stralenbelasting wordt hierdoor vergroot. Er zijn echter géén andere radio- 

isotopen van ijzer die geschikt zijn voor Totale Lichaams Telling. Enkele metaai- 

kationen schijnen op identieke wijze geabsorbeerd te worden als ijzer (Pollack, e.a., 

1965; Valberg, e.a., 1969; Thomson, e.a., 1971). De absorptie en excretie van 

Cobalt correleert met die van ijzer en de bepaling hiervan wordt toegepast als test 

voor het bestaan van ijzergebrek. De gebruikte radio-nucliden (S7Co, 58Co en 

60Co) bieden t.o.v. 59 Fe echter nadelen door een grotere stralenbelasting of een 

ongunstiger energiespectrum. Bovendien zijn er toch nogal wat omstandigheden waar

in het gedrag van cobalt verschilt met dat van ijzer (Walmer-Roedler, e.a., 1975).

Van een geschikte radionuclide wordt nu per os of parenteraal een geschikte hoeveel

heid aan het lichaam toegevoerd. Deze bestaat uit een bekende hoeveelheid radio

activiteit van AßCi, waarbij 1 /uCi (micro-Curie) overeenkomt met 2,22 x 106 
desintegraties per minuut. Het afpassen van de gewenste hoeveelheid is mogelijk 

doordat het radioactieve materiaal wordt afgeleverd met een bepaalde specifieke 

activiteit, d.i. een vaste hoeveelheid radioactiviteit per gewichtseenheid (mCi/g).

d. De detector

Voor de detectie van gamma-straling wordt gebruik gemaakt van scintillatie- 

detectoren waarin de energie van de te meten straling wordt omgezet in lichtquanta 

(fotonen).



Door hun zeer grote volume zijn de detectoren met een groot, vloeibaar, organisch 

scintillatie-medium zeer gevoelig (Van Hoek, e.a., 1961; Heinrich, e.a., 1966; Del- 

waide, 1972). Hiermede zijn bij radiodiagnostisch onderzoek reeds nauwkeurige 

resultaten te verkrijgen bij een tracer-dosis (speurdosis) van 0,01 à 0,05 ßCi 59 Fe, 

waardoor er sprake is van een te verwaarlozen stralenbelasting. Een groot nadeel van 

deze detectoren vormt echter het slechte scheidende vermogen. Hierdoor is de 

apparatuur niet geschikt voor onderzoekingen met meerdere radionucliden tegelijk. 

Het scheidend vermogen van NaI(Tl)-detectoren (natriumjodide, verontreinigd met 

een spoor thallium) is echter heel goed, waardoor deze een ruime toepassing vinden 

(Price, e.a., 1962; Greenberg, e.a., 1964; Warner, s.a., 1966). De hoeveelheid beno

digde radoactiviteit om eenzelfde nauwkeurigheid te bereiken is, afhankelijk van de 

grootte en het aantal van de NaI(Tl)-kristallen ongeveer een factor 100 groter dan 

bij gebruik van een grote ‘liquid scintillation counter’.

De Totale Lichaams Tellers met NaI(Tl)-detec'toren zijn te onderscheiden in de 

volgende meest gebruikelijke typen:

— De W.B.C. met één of meerdere vaste, al dan niet verstelbare, detectoren die 

opgesteld zijn aan één of meerdere kanten van het te meten object. Het geheel is 

dan ingebouwd binnen een stralingsarme, geheel met lood of staal afgeschermde 

ruimte. De W.B.C. van TNO te Arnhem is van dit type.

— de W.B.C. met één of meerdere detectoren die ingebouwd zijn in een partiële 

afscherming, een z.g. ‘shadow shield’. Doordat het meetobject t.o.v. de detec

toren beweegbaar is bestaat bij dit type tevens de mogelijkheid tot scannen: 

Whole Body Scanners (W.B.Sc.). Volgens dit, goedkopere, principe is deW.B.Sc 

van het R.I.V. te Bilthoven gebouwd.

e. De relatie tussen stralingsbron en detector

De activiteit van een bepaald radionuclide in het lichaam kan bepaald worden door 

meting van naar buiten tredende gamma-straling. Een hoeveelheid radio-activiteit 

van AjuCi geeft aanleiding lot A(2,22 x 106) desintegraties per minuut. Per des

integratie worden 17 7 -quanten met een energie van E7  uitgezonden.

Voor de eenvoud wordt A beschouwd als een puntbron die alle kanten op straalt. 

Slechts een fractie van de door A uitgezonden straling gaat in de richting van de 

detector; deze fractie wordt 12 genoemd, f2 is recht evenredig .met het effectieve 

oppervlak van de detector (= </>) en omgekeerd evenredig met het kwadraat van de 

afstand (= d):



De door de puntbron uitgezonden straling zal echter niet in haar geheel en onver

anderd de detector bereiken. De gamma-stralen passeren n.l. eerst een deel van het 

lichaam (praktisch gelijk te stellen aan water) en lucht. Afhankelijk van de grootte, 

de dikte en de consistentie van het lichaam zal slechts een fractie a van de, in de 

richting van de detector uitgezonden, gamma-straling deze ongehinderd bereiken. 

Hiervan wordt dan een gedeelte e geregistreerd in een bepaald energiegebied (b.v. 

onder de fotopiek).

De telsnelheid van de detector komt nu overeen met de hoeveelheid radioactieve 

straling met een bepaalde energie die de detector in een zekere tijdseenheid (b.v. 1 
minuut) opvangt uit een (punt-)bron en die aanleiding geeft tot scintillaties in het 

detectie-medium. In formule uitgedrukt:

a = A (2,22 x 106) X T j x f i x e x a  cpm (= counts per minuut)

f. De background-straling

Behoudens de straling afkomstig van een toegediend radionuclide wordt nog andere, 

ongewenste, straling door de detector opgevangen: de background-straling. De hoe

veelheid background-straling dient enerzijds bekend, anderzijds zo laag mögelijk te 

zijn.

Background-straling is afkomstig uit:

1. de omgeving (= bQ): kosmische straling, radioactieve fall out, andere radioactieve 

objecten;

2. de proefpersoon (= bp). contaminatie, natuurlijke radioactiviteit.

De background-straling is te verminderen door:

1. afscherming (vermindering b0)

2. collimatie = vernauwing van het blikveld van de detector (vermindering bp).

De afscherming dient intensief te zijn bij gebruik van gevoelige detectoren en bij 

meting van een geringe hoeveelheid radioactiviteit. Zowel de stralingsbron als de 

detector(en) moeten dan in een vrijwel stralingsvrije ruimte worden opgesteld. Deze 

is omgeven door een loden of stalen wand, gemaakt van stralingsvrij materiaal, en in 

dikte minstens equivalent aan 7 cm lood. Dergelijke ruimten worden ook gebruikt 

voor onderzoek van de ijzerstofwisseling (Price, e.a., 1962; Saito, e.a., \ 964\ Boen

der, 1969). Bij klinisch onderzoek, waarbij activiteitsdoses van enkele ptCi gemeten 

worden, kan de afscherming aanzienlijk worden gereduceerd. Het is dan voldoende 

stralingsbron en detector af te schermen door een partieel schild van lood of staal 

dat directe straling op de detector verhindert. De straling uit de omgeving die de 

detector langs de open zijden van het schild bereikt is verstrooid en heeft derhalve 

een lagere energie dan de primaire straling.



Met deze wijze van afschermen is, voor klinische toepassingen, de background vol

doende gereduceerd (Warner, 1973), hoewel beduidend hoger dan bij totale afscher

ming. Het gewicht van het z.g. ‘shadow shield’ (4 à 12 ton) is slechts ongeveer 10% 

van dat van een geheel afgeschermde ruimte.

Voor onderzoek van de ijzerstofwisseling wordt thans meestal gebruik gemaakt van 

een shadow shield-WBC (Warner, e.a., 1966; Boddy, 1967; Powell, e.a., 1970; 

Norrby, e.a., 1972; Van Dongen, 1973).

Door collimatie beperkt men het blikveld van de collimator tot de stralingsbron of 

een deel hiervan. Soms is dit zelfs de énige vorm van afscherming (Glass, e.a., 1964; 

Pircher, e.a., 1965). Op deze wijze vermindert men de strooistraling uit andere 

delen van het lichaam (Van Dongen, 1973), waardoor enerzijds de mogelijkheid tot 

scanning ontstaat, anderzijds echter de efficiency van een meting van het totale 

lichaam verkleind wordt (Ephraim, 1972).

Meting van background-straling kan geschieden:

a. vóór elke meting: bij onderzoek van lage doses radioactiviteit of indien de proef

persoon tevoren gecontamineerd is met radionucliden;

b. als gemiddelde voor een bepaalde W.B.C. bij een aantal proefpersonen: indien 

met relatief hoge doses radioactiviteit gewerkt wordt.

g. De geometrie

De distributie van de radionuclide in het te meten lichaam noemt men de geome

trie. Een proefopstelling dient zodanig gekozen te worden dat het aantal geregi

streerde counts onafhankelijk is van de geometrie (tenzij men met de W.B.Sc. 

inderdaad een scan wil vervaardigen). Er bestaat geen uniforme definitie voor 

‘geometrie-fouten’ (Reizenstein, 1973).

Toch vormt de afhankelijkheid der efficiency van de W.B.C. van de tel-geometrie 

nog de belangrijkste en moeilijkst te corrigeren bron van.fouten. Dit geldt zowel 

voor metingen van eenzelfde hoeveelheid radioactiviteit bij verschillende personen 

(met verschil in omvang en lengte) als bij eenzelfde persoon met een wisselende 

verdeling van de nuclide binnen het lichaam op verschillende meettijden. In feite is 

er een groot aantal puntbronnen met een onderling en individueel, als functie van 

de tijd, wisselende afstand en een afwijkend traject tot aan de detector.

Wat betreft de meting van 59 Fe is het belangrijk dat de proefopstelling vrijwel 

geometrie-ongevoelig kan worden indien de radioactiviteit gemeten wordt onder de 

Compton-rug (Palmer, e.a., 1970; Cook, e.a., 1970). Dit heeft wel als nadeel dat 

men niet tegelijkertijd nucliden kan gebruiken die hun activiteit uitzenden in het 

Compton-gebied van s9 Fe (zoals b.v. 131Ba).

Men maakt hier dus gebruik van het ‘Compton-effect’: bij verwijdering van een



electron uit het atoomverband door de botsing met een foton wordt slechts een 

gedeelte van de energie van dit foton verbruikt voor het overwinnen van de bindings- 

energie van het schilelectron en voor de kinetische energie van dit losgeslagen elec

tron. Het foton, thans minder energie-rijk, wordt uit zijn baan afgebogen. Deze 

minder energierijke strooistraling bereikt wel de detector en wordt gemeten onder 

de Compton-rug.

Er zijn nog talrijke andere methoden uitgewerkt om de geometriefout te verminde

ren: variatie in plaatsing van de detectoren t.o.v. de stralingsbron, uitbreiding van 

het aantal detectoren, meting van de proefpersoon zowel in rug- als in buikligging, 

plaatsing van detectoren zowel boven als beneden de stralingsbron. Neemt men, in 

het laatste geval, het geometrisch gemiddelde van de counts dezer detectoren dan 

worden goede resultaten verkregen, zelfs als onder de fotopiek geteld wordt 

(Tothill, e.a., 1971). Bij afwijkende verdeling, zowel in vertica’e als longitudinale 

richting, worden goede resultaten verkregen met een opstelling waarbij detectoren 

en stralingsbron binnen een ‘shadow shield’ t.o.v. elkaar bewegen tijdens de meting 

(Oliver, e.a., 1966).

h. De meetnauwkeurigheid

Reeds bij de constructie van een W.B.C. wordt rekening gehouden met de voor een 

bepaald doel vereiste meetnauwkeurigheid. Men kan deze vergroten door:

a. een grote, gevoelige detector te nemen (of meerdere detectoren);

bezwaar: kostenfactor; bij vloeibare scintillatiemedia (b .v. Heinrich, e.a., 1966) 

slecht discriminerend vermogen.

b. een korte afstand te kiezen tussen stralingsbron en detector;

bezwaar: sterk wisselende efficiency t.g.v. diepteverdeling van de puntbronnen in 

het lichaam.

c. niet te collimeren;

bezwaar: meer last van background-straling; dure, stralingsvrij afgeschermde ka

mer nodig; mogelijkheid tot scannen vervalt.

Ook door variatie in de proefopstelling, bij een gegeven W.B.C., kan men de nauw

keurigheid vergroten door:

a. een grotere dosis radioactiviteit toe te dienen; 

bezwaar: grotere stralingsbelasting.

b. langere tijd te meten;

bezwaar: soms vervelend voor de proefpersoon; minder metingen per dag moge

lijk.

c. registreren in groot gebied van het E7 -spectrum;

bezwaar: last van lage E7-background en verlies van de mogelijkheid meerdere 

radionucliden simultaan te meten.



De invloed van genoemde veranderingen op de meetfout is te berekenen (Anderson, 

e.a., 1970). Doordat biologische functies gemeten worden zullen er, ook bij ver

hoging van nauwkeurigheid en gevoeligheid van de apparatuur, steeds fouten

bronnen aanwezig blijven, o.a. door verschillen in vorm en samenstelling van te 

meten lichamen, verandering in distributie van de radionuclide binnen het lichaam 

(= verandering van de vorm der stralingsbron). Gegevens omtrent de fouten die 

ontstaan door veranderingen in de. geometrie kunnen verkregen worden m.b.v. een 

‘fantoom’ (een qua vorm en omvang op het menselijk lichaam lijkende combinatie 

van plastic containers, gevuld met water en al dan niet gecontamineerd met radio- 

nucliden). Daar een fantoom gewoonlijk uit een homogene substantie bestaat kun

nen in vivo experimenten aangewezen zijn om de meetfout, veroorzaakt door biolo

gische variaties, na te gaan. Deze werden door ons uitgevoerd met betrekking tot 

59 Fe en 51 Cr (zie hoofdstuk V, 5).

3. De Whole Body Scanner van het R .I.V . te Bilthoven

a. Beschrijving

Deze Whole Body Scanner werd ontworpen ten behoeve van klinisch-diagnostisch 

onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van radioactieve speurdoses.

De apparatuur is gelocaliseerd binnen een ondergrondse ruimte van het Fysisch 

Laboratorium (hoofd: dr. L. Strackee) van het R.I.V. te Bilthoven.

De scanner bevat twee NaJ(Tl)-scintillatie detectoren (afmetingen 4 x 6  inch), inge

bouwd in een ronde, loden trommel met een lengte van 100 cm en een diameter van 

90 cm (gewicht: 5000 kg). De loden- trommel (het ‘shadow shield’) is met een 

regelbare snelheid verrijdbaar over een afstand van 240 cm, en omgeeft de brancard 

met daarop de proefpersoon, die dus ten tijde van de meting stilligt. De detectoren 

bevinden zich beneden en boven de brancard op een vaste onderlinge afstand van 

90 cm. De dikte van de loodafschcrming, zowel rond de brancard als rond de 

detectoren, is 7 cm. In de afscherming van de detectoren zijn collimators aange

bracht, die gericht zijn naar de brancard en géén directe straling van buiten de 

trommel opvangen.

De informatie, afkomstig van de twee NaJ(Tl)-detectoren wordt geregistreerd door 

een 400-kanaals analysator.

De apparatuur is schematisch afgebeeld in figuur IV, 3 a en b. De W.B.Sc. werd 

uitvoeriger beschreven door Van Dongen (1973).

b. Meting van de buckgruund-straling

•De background-straling werd onderzocht bij een meettijd van 10 minuten en over 

een scanafstand van 240 cm. De metingen werden verricht zonder en met fantoom
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Figuur IV,3 doorsneden Whole Body Scanner van het R.I.V. te Bilthovcn 

(vgi. VAN DONGEN, 1973)



(gevuld met gedestilleerd water). Tevens werd nagegaan wat de gemiddelde back

ground-straling was bij 20, niet door radionucliden gecontamineerde, proef

personen. De resultaten staan vermeld in tabel IV, 2.

De background-straling wordt vernield voor het totale energiegebied van 0,10—2,00 

MeV en voor de energie-gebieden die voor onze metingen van belang zijn:

— het gebied waarin 51 Cr (fotopiek bij 0,32 MeV) gemeten wordt: 0,28—0,36 

MeV,

— het gebied waarin het deel van de Compton-rug van 59 Fe gemeten wordt:

0,40-1,00 MeV,

— het gebied rond de fotopieken van 59 Fe: 1,00—1,40 MeV.

Tabel IV.2. Backgroundstraling (in cpm), gemeten met de WBSc van het R.I.V., bij meting 

gedurende 10 min. over een scanafstand van 240 cm.

MeV 0,10-2,00 0,28-0,36 0,40-1,00 1,00-1,40

zonder fantoom 1700 230 380 89

met fantoom 2000 290 400 88

gemiddelde 20 pp. 1860 240 ' 410 92

c. Meetgevoeligheid voor 59 Fe en 51 Cr

De meetgevoeligheid (efficiency) van de WBSc voor 59 Fe en 51 Cr werd nagegaan 

door het fantoom te contamineren met resp. s9Fe-citraat en s lCrCl3. 

Meetgevoeligheid voor59 Fe: 0,40—1,00 MeV: 950 cpm/ juCi

1,00-1,40 MeV: 600 cpm/ ßCi 

Meetgevoeligheid voor 51 Cr: 0,28—0,36 MeV: 130 cpm/ juCi 

(na aftrek van het 59 Fe — Compton-effect).

Men kan een gelijkwaardige telstatistiek voor 51 Cr en 59 Fe (gemeten onder de 

Comptonrug) verkrijgen door de speurdosis 51 Cr ruim 7 maal zo groot te kiezen 

dan die voor 59 Fe.

d. Invloed van de Positie van het Fantoom

De afwijkingen in de telsnelheid bij verandering van de positie van het fantoom 

bedragen:

a. bij verticale verschuiving vanuit het midden van 4 cm: ca. 1%.

b. bij laterale verschuiving vanuit het midden van 30 cm: ca. 5%.

Bij verandering van de positie van het fantoom blijft de verdeling der radionucliden 

binnen de compartimenten, waaruit het fantoom is opgebouwd, identiek homo

geen. Hoewel een redelijke indruk verkregen wordt omtrent de geometrie-gevoelig-



heid van de proefopstelling zijn de verhoudingen binnen het menselijk lichaam toch 

aanzienlijk gecompliceerder. Hierop wordt experimenteel nader ingegaan in hoofd

stuk V.

4. De proefopstelling

11 Samenstelling van de proefdosis

De samenstelling van de proefdosis is vermeld in tabel IV, 3.

Tabel IV.3. Samenstelling van de proefdosis voor cén proefpersoon

carrier dosis: 7 mg Mohrs zout (FeS04(NH4)2 S04 ■ 6 H^O) = 1 mg FéM'

tracer dosis: 5 /uCi59 Fe als ferricitraat

specifieke activiteit: 3 - 3 0  jaCi59 Fe/jxg Fe

T-j = 45 dagen

anti-oxydans: 10 mg ascorbinezuur

inerte indicator: 40 ß d SI Cr als chromichloride

specifieke activiteit: 50 - 400 ß d 51 Cr/ng Cr

T£ = 27,8 dagen

aqua bidest.: ad 25 ml.

De pH van de proefdosis is ongeveer 3,8.

De gebruikte radionucliden zijn vrij van verontreiniging door andere gammastraling 

uitzendende radio-isotopen.

Als camer-dosis werd 1 mg elementair twee-waardig ijzer gekozen in de vorm van 

het goed absorbeerhare ferro-(ammonium)-sulfaat, een in droge vorm stabiele ferro- 

verbinding. Dit is in navolging van Boender (1969). Het verschil in absorptie met de 

door veel andere auteurs gekozen dosis van 10 mmol (=0,56 mg) Fe++ is praktisch 

niet van belang. Standaardisatie van de ‘fysiologische’ testdosis voor diagnostisch 

onderzoek is echter gewenst. De variatie is groot. Bonnet, e.a., (1960) gaven b.v. 50 

Mg ferro-ammoniumsulfaat met 300 mg ascorbinezuur, Callender (1964) 5 mg 

ferrosulfaat met 50 mg ascorbinezuur. Door onderzoek van Smith, e.a. (1958) en 

Bonnet, e.a. (1960) bleek reeds dat de relatieve hoeveelheid ijzer, die geabsorbeerd 

wordt, daalt bij verhoging van de toegediende dosis. Dit werd door het uitvoerige 

onderzoek, van Heinrich (1970) bevestigd.

Het ascorbinezuur voorkomt dat het ferrosulfaat in oplossing tot ferrisulfaat ge- 

oxydeerd wordt (Boender, 1969). De gekozen hoeveelheid is te klein om de 

absorptie van ijzer extra te bevorderen (Brise, e.a., 1962); Heinrich, e.a., 1972).



Wij kozen in onze proefopstelling voor twee-waardig Fe hoewel in de voeding 

anorganisch ijzer vrijwel alleen in de drie-waardige vorm voorkomt. Dit Fe+++ is 

echter onoplosbaar bij een pH>5. Door het zure maagsap gaat het ferri-ion wel in 

oplossing. Uit de maag komt het dan in het alkalische milieu van het duodenum en 

zou hier dus weer neerslaan. Dit gebeurt niét omdat o.a. bepaalde suikers en amino

zuren Fe+++ tot chelaten kunnen binden die ook in alkalisch milieu oplosbaar 

blijven en die absorptie toestaan (Conrad, e.a., 1968\ Schade, e.a., 1968). Fe+++ als 

zodanig wordt niet geabsorbeerd. Fe++ kan chelaten vormen die bij zure en licht 

alkalische pH oplosbaar zijn.

Bij gebruik van twee-waardig ijzer in de proefdosis is men minder afhankelijk van de 

zuurproduktie van de maag. Zo wordt Fe++, i.t.t. Fe+++, bij patiënten met 

achlorhydrie even goed geabsorbeerd als bij normalen (Fennis, 1975).

Er werd ook een groep proefpersonen onderzocht met ferriammoniumsulfaat als 

carrierdosis. Mohrs zout werd dan vervangen door 10 mg aluin = (NH4)2S04Fe2 

(S04)3.2H20. Dit komt ongeveer overeen met 1 mg Fe+++. Bij deze groep werd 

géén ascorbinezuur aan de proefdosis toegevoegd.

b. Bereiding van de Proefdosis

De proefdosis wordt telkens op de ochtend van toediening vers bereid. De radio- 

nucliden zijn afkomstig van ‘The Radiochemical Centre’ Amersham (Engeland). 

Bereiding en toediening van de proefdosis geschiedde telkens door dezelfde analistes 

(Mej. B. v. d. Beid, Mej. J. Korteweg).

Bij de bereiding wordt gebruik gemaakt van twee ijzervrije, glazen maatkolven van 

100 ml. Het bereidingsvoorschrift staat in tabel IV, 4.

Tabel IV, 4: De bereiding van een proefdosis door 4 proefpersonen.

1. Maatkolf A ongeveer half vullen met verse aqua bidestillata.

2. In deze maatkolf 40 mg ascorbinezuur oplossen.

3. Maatkolf B ongeveer half vullen met verse aqua bidestillata.

4. Hierin oplossen: 280 mg Mohrs zout, enkele druppels HCl-oplossing.

5. Aanvullen tot 100 cc.

6. Uit kolf B 10 ml (= 28 mg Mohrs zout) overbrengen in kolf A.

7. 20 /iC i59 Fe-citraat toevoegen aan kolf A.

8. 160 juCi51 CrCl3 toevoegen aan kolf A.

9. Inhoud maatkolf A aanvullen tot 100 cc.

10. Per proefpersoon 25 ml uit maatkolf A in een bekerglas pipetteren.

11. Na lediging bekerglas 3 maal om- en naspoelen met 20 ml aqua bidest., dat eveneens 

door de proefpersoon wordt opgedronken.



Na lediging en spoelen blijft in liet bekerglas geen radioactiviteit achter. Dit is 

echter minder belangrijk dan bij balansstudies, daar bij onderzoek met een W.B.C. 

een 100%-waarde bij de proefpersoon wordt bepaald na ingestie van de proefdosis.

c. Onderzoek-procedure

Het onderzoek geschiedde onder standaardcondities voor alle proefpersonen.

Deze werden tevoren zo volledig mogelijk geïnformeerd omtrent de aard en het 

beloop van dit onderzoek.

Gebruik van ijzer-houdende preparaten was niet toegestaan gedurende 14 dagen 

vóór het onderzoek. Bij vrouwen in de reproductieve levensfase viel de proefperiode 

steeds tussen twee menstruaties in.

De proefpersonen behoorden nuchter te zijn van 10 uur vóór tot 2 uur na ingestie 

van de proefdosis.

Vóór toediening van de proefdosis werd bloed afgenomen voor routine haematolo- 

gisch onderzoek. Vervolgens werd, ± 1 uur na toediening van de proefdrank in het 

haematologisch laboratorium van het AZU, de 100%-waarde gemeten met de WBSc 

van het R.l.V. te Bilthoven. De meettijd bedroeg telkens 10 minuten.

Om 16 uur (6 uur na ingestie van de proefdosis) werden 2 dragées bisacodyl (Dulco

lax R) ingenomen. Had vóór de nacht geen ontlasting plaatsgevonden dan moesten 

nogmaals 2 dragees worden ingenomen.

De volgende dag, 24 uur na ingestie van de proefdosis, werd de volgende meting met 

de WBSc verricht ter bepaling van de mucosa-opname van ijzer.

Bleek er dan méér dan 857o van de toegediende dosis 51 Cr in het lichaam aanwezig 

te zijn, dan werd de laxatie als niet effectief beschouwd en herhaald. Er werd dan 

48 uur na ingestie van de proefdosis alsnog een poging gedaan om een waarde voor 

de ‘musocal uptake’ te verkrijgen.

Op de 14e dag na ingestie werd de Fe-retentie waarde bepaald. Om praktische 

redenen moest bij sommige proefpersonen van deze datum worden afgeweken. 

Meting van de Fe-retentie geschiedde echter nooit éérder dan 10 dagen na toe

diening van de proefdosis.

De resultaten van de metingen van s9Fe en 51Cr worden, na correctie voor radio

actief verval, omgerekend in een percentage van de 100%-waarde.

De mucosa-opname, het mucosa-transport en de retentie van ijzer kunnen dan 

gemakkelijk worden uitgerekend.

d. Stralingsbelasting

Ioniserende straling kan slechts schade toebrengen aan doorstraalde weefsels voor 

zover in deze weefsels energie geabsorbeerd wordt. Bij beoordeling van de stralings

belasting van een individu, of bepaalde weefsels, gaat men uit van equivalente doses,



een product van de geabsorbeerde stralingsdosis en factoren betreffende de kwali

teit en de verdeling der ioniserende straling.

De eenheid voor de equivalente dosis bij de mens is de rem:

1 rem = 1 rad = ^ jo u le /k g .

De stralingsbelasting door de proefdosis, gebruikt voor het onderzoek van de ijzer

absorptie, kan slechts bij zeer grove benadering berekend worden. Cr zijn immers 

grote individuele verschillen wat betreft de retentie van 59Fe, de passagesnelheid 

door de tractus digestivus van 59 Fe en 51 Cr en de lichaamsbouw der proefpersonen.

Bij beoordeling van de stralingsbelasting wordt gebruik gemaakt van gegevens en 

richtlijnen van de ‘International Council for Radiation Protection’ (ICRP, 1971).

5 m Ci S9Fe, oraal toegediend, geeft een stralingsbelasting van ongeveer 0,11 rem 

voor het gehele lichaam. Voor het bloed, het kritisch orgaan, bedraagt dit 0,49 

rem.

De stralingsbelasting door 51 Cr is veel geringer, daar deze nuclide bijna alleen 

7-straling uitzendt, i.t.t. 59Fe dat bovendien weinig doordringende /3-straling uit

zendt.

Zou de door ons gebruikte 40 juCi 5’Cr intraveneus, gebonden aan erythrocyten, 

zijn toegediend, dan zou de stralingsbelasting voor het gehele lichaam slechts 0,01 

rem bedragen. Door de korte biologische halfwaardetijd is de stralingsbelasting voor 

het gehele lichaam bij orale toediening van slCr te verwaarlozen. Dit is echter niet 

het geval voor het kritische orgaan: de darm. Hier bedraagt, bij normale defaecatie, 

de totale belasting bij toediening van 40 juCi slCrCl3 per os: 0,20 rem. Ten gevolge 

van de toegepaste laxatie zal de stralingsbelasting door 51 Cr bij onze proefpersonen 

meestal geringer zijn.

De maximaal toegestane dosis bij een enkelvoudige toediening bedraagt voor vol

wassenen 3 rem. Voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd is dit 1,3 rem.

Ter oriëntatie zij vermeld dat in Nederland de totale stralingsdosis, voor radio

logische werkers, niet meer mag zijn dan 5 rem per jaar.

In alle gevallen blijft de door ons toegediende hoeveelheid radioactieve straling ruim 

binnen de toegestane grenzen.



DE METING VAN DE MUCOSA-OPNAME, HET M UCOSA-TRANSPORT EN DE 
R ETEN TIE VAN IJZ E R  MET BEHULP VAN EEN TO TA LE LICHAAMS 
T E L L E R

-  EV A LU A TIE VAN DE PRO EFO PSTELLIN G  -

1. Experimentele curven voor At en It

cl Doel van het onderzoek

Het verkrijgen van informatie omtrent:

1. De hoeveelheid 59Fe en 51 Cr in het lichaam korte tijd na ingestie van de proef

dosis en eventuele consequenties voor het moment dat de 100%-waarde gemeten 

dient te worden.

2. De invloed van defaecatie op de hoeveelheid in het lichaam achtergebleven 59Fe 

en 51 Cr gedurende de eerste dagen na ingestie.

3. De eventuele vermindering van de hoeveelheid 59Fe in het lichaam, langere tijd 

na meting van de Fe-retentie waarde.

Dit experiment gaf bovendien een indruk omtrent de invloed van de geometrie op 

de meetnauwkeurigheid voor S9Fe en 51 Cr. Deze gegevens worden nader uitge

werkt in hoofdstuk V,5.

lx Proefpersonen en onderzoekmethode

Aan het onderzoek namen vier gc/onde mannen deel van 32-42 jaar oud.

De proefopstelling is beschreven in hoofdstuk IV,4. De proefdosis werd echter 

genuttigd in het Fysiscli Laboratorium van het R.I.V. nadat eerst van alle proef- 

doses met de WBSc de hoeveelheid 59Fe en 51 Cr gemeten was. De eerste vier dagen 

werd meerdere malen per dag de radioactiviteit gemeten met de WBSc. Hierna werd, 

met langere tussenpozen, gemeten tot bijna 60 dagen na ingestie van de proefdosis. 

De proefpersonen werden niet gelaxeerd.



c. Resultaten

Deze worden weergegeven in figuur V ,l.

d. Bespreking

Als 100%-waarde wordt beschouwd de hoeveelheid s9Fe dan wel 51 Cr, gemeten 

met de WBSc, één uur na ingestie van de proefdosis.

Na ingestie van de proefdosis varieert de waarde voor s9Fe nauwelijks van de 

‘100%-waarde’, althans vóór de eerste defaecatie. De variaties voor s lCr zijn groter. 

Deze liggen, bij meting vanaf één uur na ingestie, vrijwel steeds bóven de 

100%-waarde, welke gemeten werd op een tijdstip dat de proefdosis zich kennelijk 

nog in haar geheel in de maag bevond. Daarna vindt verspreiding plaats over een 

uitgestrekter deel van de tractus digestivus, een situatie die meer overeenkomt met 

de toestand bij meting van de mucosa-opname van ijzer, 24 of 48 uur later. Het lijkt 

derhalve beter om de 100%-waarde niet onmiddellijk doch pas ongeveer één uur na 

toediening van de proefdosis te meten.

Na defaecatie heeft er telkens een flinke daling plaats van de hoeveelheid radio

activiteit. Bij proefpersoon A was deze daling maar gering. De defaecatie vond hier 

plaats enkele uren na ingestie van de proefdosis. In de ampulla recti bevindt zich 

dan een relatief grote hoeveelheid faeces die nog niet gecontamineerd is door 59Fe 

en 51 Cr. Bij lediging van de ampul zal dan een groot deel van de radioactiviteit, die 

reeds in het colon gearriveerd is, in het lichaam achterblijven. Bij laxatie zal, naast 

de ampulla recti, een groter deel van het colon geledigd worden.

Proefpersoon B had bij meting op de tweede dag een hogere waarde voor 51 Cr dan 

voor 59Fe. In dat geval kan de ‘mucosal uptake’ niet berekend worden daar in de 

formule voor a (hoofdstuk IV ,ld) een negatieve uitkomst gevonden wordt. Indien 

het verschil (At—It) klein is dan moet de uitkomst voor a als onnauwkeurig be

schouwd worden. Dit is meestal het geval met personen die een lage mucosa- 

opname van ijzer hebben. Dit werd ook door Liem (1973, blz. 62) waargenomen. 

Het verschil tussen At en It komt dan binnen de meetfout voor 51 Cr te liggen (zie 

hoofdstuk V,5).

Bij onderzoek van de Fe-ret.entie wil men uiteraard zo spoedig mogelijk het resul

taat van dit onderzoek vernemen. Uit de curven op figuur V,1 blijkt dat er na de 

10e dag stabiele waarden voor At gevonden worden.

Meting in e.en vroeger stadium is niet betrouwbaar door de na-uitscheiding van 

aanvankelijk geabsorbeerd 59Fe dat met de gesequestreerde darmmucosa (=As) het 

lichaam verlaat.

Treedt er een aanzienlijke daling op van At vanaf het moment dat deze waarde 

stabiel zou moeten zijn, dan wijst dit op bloedverlies. Dit is in de regel het geval bij 

patiënten die al een groot percentage oraal ijzer absorberen t.g.v. de opgetreden
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Figuur V,1 : Experimentele curven voor At en It.

Bij vier proefpersonen (A-D) werd gedurende lange tijd na toediening van de 

proefdosis de hoeveelheid 59Fe (= At) en 5‘Cr (= It) gemeten. Deze waarden 

zijn uitgedrukt als percentage van de hoeveelheid radioactiviteit, gemeten 

direkt na ingestie van de proefdosis. Meting geschiedde met een Whole Body 

Scanner.



defîcientie. Het bloedverlies kan dan quantitatief bepaald worden (Warner, e.a., 

1972; Warner, 1973).

2. Het tijdstip voor de meting van de mucosa-opname van ijzer

a. Inleiding

Wegens de vroegtijdige sequestratie van aanvankelijk geabsorbeerd ijzer zal de 

‘mucosal uptake’ zo spoedig mogelijk na ingestie van de proefdosis gemeten moeten 

worden (hoofdstuk IV ,lc). Op theoretische gronden werd aangenomen dat, bij te 

lang wachten met de meting der mucosa-opname, te lage waarden gevonden 

worden. Het verschil met de Fe-retentie waarde wordt dan geringer en het quotient 

Ar/a zal als gevolg hiervan te hoge waarden te zien geven. Het belangrijke verschil in 

mucosa-transport fractie voor ijzer (Ar/a) tussen normalen en patiënten met ijzer

gebrek wordt dan gemaskeerd.

Als uiterste limiet voor meting der mucosa-opname houden wij aan: 48 uur na 

ingestie van de proefdosis. Bij enkele proefpersonen werd nagegaan of het inderdaad 

verschil uitmaakt als men de mucosa-opname van ijzer (=a) meet 24 uur, dan wel 72 

uur na ingestie van de proefdosis.

b. Proefopstelling

Onderzocht werden 8 willekeurige proefpersonen. De proefopstelling is beschreven 

in hoofdstuk IV,4. Het onderzoek werd echter aangevuld met een extra meting 72 

uur na toediening van de proefdosis. Tussen de eerste en de tweede meting van de 

mucosa-opname had steeds defaecatie plaatsgehad, en wel later dan 48 uur na 

ingestie van de proefdrank.

c. Resultaten

In tabel V,1 worden de waarden voor a en Ar/a weergegeven zoals ze gemeten zijn

24 resp. 72 uur na ingestie van de proefdosis. Ter oriëntatie is ook telkens de 

Fe-retentie waarde vermeld. Het quotiënt van de metingen voor a na 24 en na 72 

uur is weergegeven in de kolom 24/72 u en blijkt telkens groter dan of gelijk aan 

1,00 te zijn.

d. Bespreking

Het blijkt dat bij meting van de mucosa-opname van ijzer langere tijd na ingestie van 

de proefdosis inderdaad te lage waarden voor a en te hoge uitkomsten voor Ar/a 

gevonden worden. Dit verschil is minder duidelijk bij patiënten met ijzergebrek. Dit



Tabel V .l. Mucosa-opnamc (a), mucosa-transport (Ar/'a) van ijzer, berekend uit de waarden 

voor At en It, verkregen door Totale Lichaams Telling, 24 cn 72 uur na ingestie van 

de proefdosis.

proefpersoon 24 u

a (%) 

72 u 24/72 u

Ar

(%)

Ar/a 

24 u 72 u

1. 44,3 44,2 1,00 40,8 0,92 0,92

2. 38,6 34,6 1,12 26,3 0,68 0,74

3. 52,9 47,3 1,12 33,5 0,63 0,71

4. 65,5 61,1 1,07 52,1 0,79 0,85

5. 3,6 2,8 1,29 1,6 0,44 0,57

6. 90,6 83,8 1,08 81,7 0,90 0,97

7. 9,1 7,3 1,25 3,9 0,42 0,53

8. 22,3 19,8 1,13 13,5 0,61 0,68

was het geval bij proefpersoon 1 (Fe-gebrek, anorexia nervosa), 4 (mannelijke 

bloeddonor), 6 (idiopathische pulmonale haemosiderose). De mucosa-transport 

fractie van ijzer (Ar/a) benadert dan 1,00 waardoor vrijwel géén, aanvankelijk ge

absorbeerd, ijzer wordt gesequestreerd.

Men zal er dus naar moeten streven de mucosa-opname van ijzer zo spoedig moge

lijk na toediening van de proefdosis te meten.

3. Laxatie bij onderzoek van de mucosa-opname van ijzer

cl Inleiding

Het moment waarop de mucosa-opname van ijzer wordt bepaald, werd steeds aan 

het toeval overgelaten (o.a. Boender, 1969; Liem, 1973; Weber, 1976). Meestal 

wordt hiertoe de eerste flink radio-actieve faecesportie afgewacht. De nadelen van 

deze procedure zijn genoemd in hoofdstuk V,2. Bovendien meldt de proefpersoon 

zich dan vaak op onverwachte (ongelegen) momenten hetgeen organisatorische 

problemen geeft.

Onze proefpersonen werden gelaxeerd zes uur na ingestie van de proefdosis. Inter

actie met het ijzerabsorptie proces is dan niet meer waarschijnlijk. Bovendien werd 

een laxans gekozen (bisacodyl = DulcolaxR) dat slechts werkzaam is in het colon. 

Dit middel werkt enerzijds als contactlaxans en geeft anderzijds prikkeling van 

chemoreceptoren in het colonslijmvlies (Hardbastle, e.a., 1968). In het colonlumen 

treden tevens electrolytverschuivingen op die resulteren in een verhoogde water

toevoer en toegenomen uitrekking van de darmwand (Ewe, e.a., 1974). Kennelijk 

grijpt bisacodyl bij de mens ook direct aan op de gladde spiercellen van het colon, 

zoals aangetoond werd door onderzoek aan geïsoleerde dikke darm-musculatuur 

(Mitznegg, e.a., 1975).



Dc absorptie van bisacodyl bedraagt slechts ongeveer 5% (Goodman and Gilman, 

1975). Interactie met het ijzerabsorptie-proces lijkt, m.n. ook bij het gekozen tijd

stip voor de laxatie, onwaarschijnlijk.

Het is essentieel dat de laxatie effectief is. Heeft de laxatie geen succes dan is 

meting van de mucosa-opname van ijzer in een vroeg stadium na inname van de 

proefdosis niet moge lijk en moet als mislukt worden beschouwd. Er kan dan óók 

geen waarde verkregen worden voor de mucosa-transport fractie van ijzer.

Door Rutter (1959), Archambault (1959) en Raymond, e.a. (1960) werd met 

bisacodyl een succesvolle laxatie verkregen bij 80—100% der gevallen, te oordelen 

aan een goede darmontlediging ten behoeve van Röntgenonderzoek, operatie of 

rectoscopie.

De effectiviteit van de laxatie werd door ons onderzocht.

b. Proefpersonen en onderzoekmethode

De effectiviteit van het laxans werd onderzocht bij een opeenvolgende serie van 130 

proefpersonen bij wie onderzoek van de ijzerabsorptie werd verricht volgens het 

protocol, beschreven in hoofdstuk IV,4. Er werd vanuit gegaan dat de proefpersoon 

de laxantia ook inderdaad ingenomen hadden. Het gebruik ervan werd zowel mon

deling als schriftelijk toegelicht.

Ook indien er anamnestisch defaecatie had plaatsgevonden werd laxatie slechts als 

effectief beschouwd indien méér dan 15% van de toegediende inerte indicator 

(s lCrCl3), gemeten met de WBSc, het lichaam verlaten had.

c. Resultaten

Deze worden weergegeven in tabel V,2.

Tabel V.2. Effect van laxatie met bisacodyl, te beoordelen aan de hoeveelheid 51 Cr (< 85%) 

die na 24, resp. 48 uur in het lichaam achtergebleven is, gemeten met een WBSc.

n %

aantal proefpersonen 130 = 100,0

51 Cr na 24 uur < 85% 105 = 80,8

51 Cr na 48 uur < 85% 119 = 91,5

geen waarde voor ‘Fe-musocal uptake’ verkregen 11 = 8,5

oorzaak: laxatie na 24 uur niet herhaald 8 = 6,2

na 48 u u r51 Cr >  85% 3 = 2,3

Bij 11 proefpersonen kon géén waarde voor de mucosa-opname van ijzer verkregen 

worden, bij 3 van hen doordat na 48 uur laxatie nog onvoldoende resultaat had. Bij



8 anderen kon om praktische redenen op dat moment een hernieuwde meting niet 

plaatsvinden.

cl. Bespreking

Slechts bij 8,5% van de onderzochte proefpersonen was het niet mogelijk een 

waarde voor de mucosa-opname van ijzer te verkrijgen, ervan uitgaande dat deze 

waarde nog betrouwbaar is indien gemeten 48 uur na toediening van de proefdosis. 

Dit laatste is het geval:

1. bij ijzergebrek (nauwelijks verschil tussen mucosa-opname en retentie van ijzer, 

waardoor bijna geen 59Fe gesequestreerd wordt),

2. Bij slechts geringe vermenging van de faeces in het distale colon met materiaal 

dat op een later tijdstip het colon bereikt en reeds méér gesequestreerd 59Fe 

(=As) bevat.

Vrijwel alle proefpersonen, bij wie de laxatie na 24 uur geen succes had, hadden een 

habituele obstipatie. Bij onvolledige lediging van het colon en bij gevormde faeces, 

waarbij de verhouding tussen 59Fe en 51 Cr in het eerste deel van de ‘faeces-kolom’ 

de situatie weergeeft na aankomst van deze speurdosis in het colon, komt het 

resultaat van de meting met de WBSc dan niet overeen met de situatie 48 uur na 

ingestie van de proefdosis maar met die op een veel eerder tijdstip.

Het door ons gemeten succes van de laxatie met bisacodyl komt ongeveer overeen 

met hetgeen vermeld wordt door de in de inleiding genoemde auteurs.

4. Het gebruik van 51 Cr als inerte indicator

cl De keuze van 51 Cr als inerte indicator

Bij de meting van de mucosa-opname van ijzer wordt zowel 131 Ba (Boender, 1969; 

Liem, 1973) als 51Cr (Powell, e.a., 1970; Brozovich, e.a., 1971; Thomson, e.a., 

1971) gebruikt als inerte indicator. Wij prefereren slCr daarliet energiegebied van 

deze nuclid'e (piek bij 0,325 MeV) niet interfereert met het door ons gekozen 

Compton-gebied van s9Fe (0,40—1,00 MeV) waarin, ter beperking van de geo- 

metrie-fout, de activiteit van het 59Fe gemeten wordt. De energiepieken van 

131 Ba liggen bij 0,12-0,23-0,37 en 0,50 MeV).

b. De metabole functie van chroom

Men mag niet zonder meer aannemen dat Cr een geschikte inerte indicator is voor

b.v. onderzoek van de ijzerabsorptie daar chroom bij de mens een essentieel sporen-



element is (Schroeder, e.a., 1968; Mertz, e.a., 1974), dat een belangrijke rol speelt 

bij de complexvorming van insuline met de weefselcelreceptoren voor dit hormoon. 

Enige absorptie van chroom zal er dan toch moeten plaatsvinden.

De hoeveelheid chroom die het lichaam nodig heeft is niet bekend (WHO, 1973). 

Als gemiddelde hoeveelheid Cr in de voeding wordt voor de Verenigde Staten 

opgegeven 52 pg (Levine, e.a. 1968) tot 78 jug (Schroeder, e.a. 1962) per dag. De 

door ons toegediende proefdosis bevat 0,1 à 1 /ug Cr+++.

c. De absorptie van chroom

De absorptie van chroom is afhankelijk van de chemische vorm en de toedienings- 

wijze van de stof (Donaldson, e.a., 1966). In vitro wordt door de dunne darm van 

ratten veel méér Na25lCr04 dan 51 CrCI3opgenomen. Wordt Na251Cr04 per os 

gegeven dan is de absorptie veel geringer dan bij toediening per duodenaalsonde. 

Onder beide omstandigheden is er nauwelijks enige absorptie van 51CrCl3. Omdat 

chroom vrijwel uitsluitend via de nieren uitgescheiden wordt (Collins, e.a., 1961), 

kan men door onderzoek van s lCr in faeces en urine een goede indruk verkrijgen 

omtrent de hoeveelheid die uit een orale dosis geabsorbeerd wordt. Volgens Mertz,

e.a. (1971) wordt bij orale toediening van organisch gebonden chroom meer dan 

10%, doch van anorganisch chroom minder dan 1%geabsorbeerd.

d. Binding van chroom aan eiwitten

Het, ook in onze proefdosis gebruikte, Cr+++ gaat gemakkelijk bindingen aan met 

diverse eiwitten. Dit is aangetoond voor o.a. albumine en transferrine (Van Tonge

ren, e.a., 1966) en iactoferrine (De Vet, 1973). Chroom toont in deze een grote 

gelijkenis met anorganisch ijzer.

Voor de bruikbaarheid van Cr+++ als inerte indicator bij absorptie-onderzoek is van 

belang dat de Cr-eiwit complexen, die na orale toediening kunnen ontstaan, geen 

onverwacht grote absorptie van dit Cr+++ geven. Uit onderzoek van Waldman 

(1961) en Van Tongeren (1967) is echter gebleken dat oraal tocgediend, aan eiwit 

gebonden, 51 Cr vrijwel geheel teruggevonden wordt in de faeces, terwijl in de urine 

vrijwel geen 51 Cr aantoonbaar is.

e. De retentie van 51 Cr bij de mens

De in onze proefdosis toegediende hoeveelheid chroom is veel geringer dan de 

gebruikelijke hoeveelheid in de voeding (zie V,4b). De proefpersoon is dan in nuch

tere toestand. Onder deze omstandigheden absorberen ratten echter méér chroom 

dan wanneer dit toegediend wordt tijdens of na de voeding omdat zich in het laatste 

geval niet absorbccrbare chelaten vormen (Chen, e.a., 1973). Het is niet bekend of



bij de door ons gebruikte, zeer geringe, dosis de chroom-absorptie toeneemt of dat 

zich daarentegen mcér niet absorbeerbare complexen vormen. Wei is bekend dat in 

vitro toevoeging van maagsap (zowel met pH = 1,4 als pH = 7,0) aan CrCl3 bij de rat 

de chroom-absorptie aanzienlijk vermindert (Donalclson, 1966). Een dergelijke 

situatie bestaat ook bij toediening van slCrCl3per os.

Alle genoemde onderzoekingen strekten zich uit over een relatief korte observatie

periode. Wij wilden nu nagaan of er, beschouwd over een veel langere periode, 

chroom in het lichaam achterblijft. Is dit niet het geval, dan kan met de na 14 dagen 

in het lichaam teruggevonden hoeveelheid 51 Cr een correctie plaatsvinden van de 

Fe-retentie waarde.

Bij een opeenvolgende reeks van 150, niet geselecteerde, proefpersonen werd op het 

moment van de 59Fe-retentie-meting tevens de hoeveelheid 51 Cr in het lichaam 

nagegaan m.b.v. een WBSc. Het resultaat van deze metingen is weergegeven in tabel 

V,3.

Tabel V.3. Meting van de retentie van 40 juCi Sl CrCl 3 (0,1 à 1,0 /ug Cr+++) bij 150 proef-per- 

soncn, ongeveer 14 dagen na orale toediening.

51 Cr-rctentie n %

0,0% 34 22,7

0,1-0,5% 42 28,0

0,6-1,0% 34 22,7

1,1-2,0% 32 21,3

2,1-5,0% 6 4,0

méér dan 5,0% 2 1,3

Bij 22,7% der proefpersonen was na 14 dagen in het geheel geen s lCrmeer in het 

lichaam aantoonbaar. Bij 73,3% werd een hoeveelheid <1% gevonden. Men mag 

waarschijnlijk wel aannemen dat het s lCr, dat men ten tijde van de Fe-retentie- 

meting nog in het lichaam aantreft, zich in het darmlumen bevindt en alsnog met de 

faeces zal worden uitgescheiden. Het aanbrengen van een correctie voor de 

Fe-retentie, zoals met de in hoofdstuk IV ,ld afgeleide formule, is dan geoorloofd.

Hoe hoger de na 14 dagen teruggevonden hoeveelheid 51 Cr, des te ingrijpender zal 

de correctie van de ijzer-retentie zijn. Als illustratie diene het onderzoek van de 

ijzer-retentie bij een 23-jarige man met Morbus Crohn (lege Fe-depóts in het been

merg, slechte reactie op ijzer per os). Op de 14e dag na ingestie werd nog 10,6% van 

de toegediende hoeveelheid 51 Cr in het lichaam aangetroffen. De gecorrigeerde 

waarde voor de Fe-retentie bedroeg 14,5%. Zonder correctie d.m.v. een inerte 

indicator zou een waarde van 23,3% gevonden zijn!



f. De initiële absorptie van 510 '

Inleiding

51 Cr wordt gebruikt als ‘inerte indicator’ bij onderzoek naar de mucosa-opname 

van ijzer. Het is dan van belang een identieke initiële absorptie van 51 Cr uit te 

sluiten. Donaldson, e.a. (1966) toonden met perfusie van geëverteerde dunne darm- 

ringen aan dat maar weinig s,CrCl3opgenomen wordt. Quantitatieve gegevens met 

betrekking tot een orale testdosis zijn er echter niet.

Wij onderzochten de initiële absorptie van 51Cr in een dierexperiment.

Proefopstelling 

Proef A:

Aan vier mannelijke Wistar-ratten (gewicht 200 gram) werd na één nacht vasten per 

maagsonde 4,5 juCi s lCrCl3in 0,5 ml water toegediend. Op verschillende tijdstippen 

na ingestie werd telkens één dier, onder aethernarcose, gedecapiteerd. Na verbloe

ding werden de tractus digestivus alsmede diverse andere organen uitgeprepareerd. 

Deze werden m.b.v. filtreerpapier bloedvrij gemaakt. Bloed werd opgevangen in 

gehepariniseerde centrifuge-buizen. In plasma en erythrocyten werd afzonderlijk 

51 Cr gemeten. Om de radioactiviteitsverdeling in de tractus digestivus te localiseren 

werd de dunne darm verdeeld in stukken van 10 cm lengte, die apart gemeten 

werden, evenals maag, caecum en colon. Na zorgvuldig afspoelen met water werd bij 

sommige dezer fragmenten bekeken of er in de dunne darmmucosa radioactiviteit 

was achtergebleven. Telling geschiedde in een 3x3 inch well-type NaI(Tl.)-kristal 

verbonden met een één-kanaalsanalysator.

Het onderzoek werd uitgevoerd in het Interuniversitair Reactor Instituut te Delft in 

samenwerking met Drs. P. van Rijk.

Proef B:

Aan vier mannelijke Wistar-ratten (gewicht 300 gram) werd na één nacht vasten per 

maagsonde 1 p£i 59Fe-citraat, 4 piCi s ,CrCl3,0,01 mg Fe++(als Mohrszout)en een 

mespuntje ascorbinezuur, met water aangevuld tot 0,5 ml, toegediend. De testdosis 

is equivalent aan die bij de mens.

Op verschillende tijdstippen na ingestie werd telkens één dier gedood door verbloe

ding d.m.v. hartpunctie onder aethernarcose.

Onmiddellijk na ingestie van de testdosis was de radioactiviteit gemeten in een WBC 

voor kleine laboratoriumdieren. Deze meting werd bij elk dier herhaald na uitname 

van alle, separaat te meten, organen.



De hoeveelheid 59 Fe en 51 Cr werd genieten in maag, dunne darm (5 gelijke delen), 

coecum, colon, lever, milt, bloed, hart en nieren.

Maag, alle dunne darm-fragmenten, caecum en colon werden nogmaals gemeten na 

zorgvuldig spoelen met water. Meting geschiedde met een gammawisselaar, Het 

onderzoek geschiedde in het Instituut voor Nucleaire Geneeskunde (AZU) in 

samenwerking met Mej. B. v. d. Beid en Drs. P. van Rijk.

Resultaten

De resultaten van proef A staan samengevat in tabel V,4 en van proef B in tabel V,5 

en tabel V,6.

Door meting van de rat direct na ingestie van de proefdosis en van het karkas, direct 

na uitname van de te meten organen, werd nagegaan hoeveel 59Fe en s lCr in het 

karkas van het dier achterbleef in de overige bestanddelen (m.n. het beenmerg), dan 

wel bij het uitprepareren ‘gemorst’ werd.

Tabel V.4. Proef A : de radioactiviteits-verdeling, uitgedrukt als % van de toegediende dosis, op 

verschillende tijdstippen na toediening per maagsonde van 4,5 juCi s lC rC l3 aan 

4 ratten, gedood resp. 1 — 2,5 - 6 en 21 uur na ingestie van de proefdosis.

% toegediende dosis na:

1 uur 2,5 uur 6 uur 21 uur

maag 21,2 17,7 0,0 0,0

dunne darm dl. 1 1,1 1,0 0,1 0,0

2 1,0 0,8 0,0 0,0

3 0,4 0,8 0,0 0,0

4 2,6 1,1 0,5 0,0

5 8,5 1,0 0,0 0,0

6 1,0 1,3 0,0 0,0

7 0,9 2,0 0,0 0,0

8 59,0 4,1 0,0 0,0

9 4,1 — - 0,0

caecum 0,0 65,4 52,1 9,0

colon 0,0 2,0 37,8 14,5

plasma (1 cc) 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

crythrocytcn (1 cc) <0,1 < 0,1 <  0,1 < 0,1

milt 0,0 0,0 0,0 0,0

lever 0,0 0,0 0,0 0,0

nieren 0,0 0,0 0,0 0,0

na spoelen:

maag 0,2 0,3 - -

dunne darm < 0,1 <0,1 - —

caecum - 0,0 0,0 0,0

colon — 0,0 0,0 0,0



Tabel V.5. Proef B: de radioactiviteitsverdeling, uitgedrukt als % van de toegediende dosis (be

paald met een W.B.C. voor kleine laboratoriumdicrcn), in verschillende delen van 

de tractus digestivus van vier ratten voor en (tussen haakjes) na spoelen met water.

gedood na: 1 uur 3 uur

Fe 51 Cr s9 Fe 51 Cr

maag 48,4 (0,5) 50,0 (0,3) 56,9 (1,0) 57,7 (0,4)
darm 1. 2,7 (0,1) 2,0 ( - ) 1,5 (0,6) 0,2 (-  )

2. 3,8 ( - ) 4,4 ( - ) 0,3 (0,1) 0,1 ( - )
3. 6,3 (-  ) 7,0 ( - ) 1,0 (0,2) 0,9 (0,1)
4. 22,0 (0,2) 22,4 ( - ) 25,6 (0,4) 28,6 (0,3)
5. 12,1 (-  ) 11,1 ( - ) 11,9 (0,1) 11,8 (0,1)

caecum - ( - ) - ( - ) - (-  ) — (-  )
colon - (-  ) - ( - ) - (-  ) - (-  )

totaal 95,3 (0,8) 96,9 (0,4) 97,2 (2,4) 99,3 (0,9)

gedood na: 5 uur 7 uur

59 Fe 51 Cr s9 Fe 5‘Cr

maag 0,6 (0,1) 1,2 (0,1) 3,6 (0,3) 7,7 (0,2)
darm 1. 2,1 (0,7) 0,1 (-  ) 3,9 (0,9) 0,2 ( — )

2. 0,4 (0,2) - (- ) 1,5 (0,3) 0,1 ( — )
3. 0,5 (0,1) 0,1 (-  ) 1,7 (0,1) 1,6 ( — )
4. 0,9 (0,2) 0,4 (-  ) 1,9 (0,1) 1,4 ( - )
5. 1,4 (-  ) 1,2 ( - ) 0,7 (-  ) 0,5 ( - )

caecum 70,5 (0,2) 76,1 (0,3) 42,4 (0,1) 47,3 (0,1)
colon 17,1 (0.2) 20,6 (0,1) 35,9 (0,1) 39,9 (0,1)

totaal 94,1 (1,7) 99,7 (0,5) 91,6 (1,9) 98,7 (0,4)

Tabel V.6. Proef B: de hoeveelheid 59 Fe en 51 Cr, uitgedrukt als % van de toegediende dosis 

(bepaald met een W.B.C. voor kleine laboratoriumdicrcn), die op verschillende mo

menten na ingestie van de proefdosis terecht gekomen is in de tr.digestivus en en

kele andere organen (gemeten met een gammawissclaar) en achtergebleven is in het 

karkas (gemeten met een W.B.C.).

De aangegeven hoeveelheid voor ‘bloed’ is telkens gemeten aan 1 ml en omgerekend 

voor het geschatte bloedvolume van de rat.

gedood na: 1 uur 

59 Fe slCr

3 uur 

58 Fe 51 Cr

5 uur 

59 Fe s,Cr

7 uur 

59 Fe 51 Cr

».digest. 

- lumen 94,5 96,5 94,8 98,4 92,4 99,2 89,7 98,3
- mucosa 0,8 0,4 2,4 0,9 1,7 0,5 1,9 0,4

lever 0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,3 —

milt - - 0,1 - 0,4 - 0,5 -

bloed 1,4 0,2 1,1 0,1 1,5 0,1 2,3 0,1

hart - - - - - - 0,1 -

nieren - - - - - - 0,1 -

totaal 96,8 97,1 98,5 99,4 96,2 99,8 94,9 98,8

karkas 3,0 3,0 1,6 0,4 3,9 0,1 5,4 0,4

totaal 99,8 100,1 10C.1 100,0 100,1 99,9 100,3 99,2



In tabel V,6 werd ‘lumen’ genoemd de hoeveelheid s9Fe en 51Cr die van de mucosa 

afgespoeld kon worden, en ‘mucosa’: de hoeveelheid die na afspoelen in de darm 

achterbleef. Hierbij is niet te onderscheiden de fractie die inderdaad geabsorbeerd is 

dan wel geabsorbeerd is aan het mucosa-oppervlak. Bij onderzoek met een W.B.C. 

(bij de mens) kunnen deze fracties echter ook niet onderscheiden worden.

Bespreking

Proef A: De proefdosis met 51 Cr beweegt zich kennelijk als een bolus door de 

tractus digestivus en is na 6 uur vrijwel geheel in caecum en colon gearriveerd, 

waarna het 51 Cr met de faeces uit het lichaam verdwijnt. Bij de rat die na 21 uur 

gedood werd was nog slechts 24% van het chroom in het lichaam aanwezig. Na 

afspoelen van de darmsegmenten bleef slechts zeer weinig 51 Cr in (of op) de darm

mucosa achter, echter relatief méér in het maagslijmvlies dan in het dunne darm-- 

slijmvlies. Bij de rat die na 6 uur gedood werd kon géén 51 Cr in de maag en ook 

vrijwel niet in de dunne darm worden teruggevonden. Bij het eerste dier was ken

nelijk sprake van adsorptie, dan wel van een snelle (doch geringe) passage door de 

mucosa heen. In elk geval lijkt het onwaarschijnlijk dat bij deze ratten een mecha

nisme bestaat waardoor chroom gedurende langere tijd in de mucosa achterblijft 

(zoals ijzer) en dan met de oude mucosacellen gesequestreerd wordt. Getuige de 

geringe hoeveelheid 5'Cr in plasma en erythrocyten vindt wél enige absorptie 

plaats.

Proef B: Omdat bij proef A bleek dat zich na 6 uur vrijwel geen 51 Cr meer in de 

dunne darm bevond en er voorbij het jejunum bij de rat eigenlijk geen chroom meer 

wordt geabsorbeerd (Chen, e.a., 1973) werd bij de volgende groep slechts onder

zoek gedaan tot 7 uur na ingestie van de proefdosis. Het gedrag van s9 Fe en 51 Cr 

werd vergeleken. De bevindingen uit proef A werden bevestigd. Het bleek dat de 

hoeveelheid s9Fe in het bloed (proef B) een factor 7 à 23 maal zo groot was als 

51 Cr. Bij onderzoek met de W.B.C. werd van het toegediende 51Cr na resp. 1, 3, 5 

en 7 uur 3,0 - 0,4 - 0,1 en 0,4% in het karkas teruggevonden. De relatief grote 

hoeveelheid in het karkas van de eerst gedode rat is waarschijnlijk een gevolg van 

‘morsen’ bij het doorsnijden van de oesophagus-maag overgang, daar een identieke 

hoeveelheid S9Fe in dit karkas wordt teruggevonden.

Bij toename van de tijd na ingestie van de proefdosis blijft veel meer 51 Cr dan 59Fe 

in de darm achter. Van het toegediende s lCr bevindt zich ± 1% in bestanddelen van 

de rat buiten de darm en is ± 0,5% ondanks zorgvuldig, doch voorzichtig, spoelen 

niet van de mucosa te verwijderen.

Het is moeilijk te beoordelen in hoeverre de bevindingen bij deze ratten, wat betreft 

de absorptie van chroom, ook gelden voor de mens.



g. Conclusie

slCr (als CrCl3) is een bruikbare ‘inerte’ indicator bij onderzoek van de ijzerabsorp- 

tie die om technische redenen te verkiezen is boven 131 Ba.

De zeer geringe absorptie van Cr+++ ligt ruim binnen de meetfout van slCr (zie ook

V,5). Bovendien biedt s lCr de mogelijkheid om, na 14 dagen, een correctie aan te 

brengen op de Fe-retentie-waarde bij onvolledige uitscheiding met de faeces.

5. De nauwkeurigheid van metingen in vivo van s9Fe en 51 Cr met een Whole Body 

Scanner

a. Inleiding en proefopstelling

Bij metingen van radioactiviteit met een Whole Body Scanner komt de variantie van 

de telsnelheden overeen met hun gemiddelde waarde. We hebben hier te maken met 

een /to/sscw-verdeling, die gekarakteriseerd wordt door o = v^JT 

Bij de meting van radioactiviteit, met een WBSc, binnen een levend object is de te 

verwachten fout door veranderingen in de geometrie belangrijker dan de telfout. 

Door de steeds wisselende verdeling van de activiteit binnen het lichaam moeten 

metingen van eenzelfde hoeveelheid activiteit gezien worden ais waarden uit afzon

derlijke /bmo/z-verdelingen met elk een SD = \/N"(N = aantal Counts). Dergelijke 

metingen zullen dan, indien er geen essentiële systematische verandering in de 

activiteitsverdeling optreedt, deel uitmaken van een normale verdeling met een 

gemiddelde (= m) en een SD die overeenkomt met:

/(x j- ni)2
yf n __ j , waarbij xj = een individuele waarneming, en n = het aantal waarne

mingen.

Om hoeveelheden radioactiviteit op verschillende momenten met elkaar te verge

lijken moet men corrigeren voor radioactief verval. Hierbij wordt vermenigvuldigd 

met een constante factor. Indien de hoeveelheid radioactiviteit telkens uitgedrukt 

wordt als een percentage of een fractie van een bepaalde uitgangswaarde (zoals bij 

bepaling van de ijzerabsorptie het geval is) moet men er rekening mee houden dat 

bij metingen, later verricht dan de uitgangswaarde, de telfout toeneemt. Hoewel dit 

gecamoufleerd wordt door de correctie voor het radioactieve verval, bestaat een 

dergelijkc verzameling in wezen uit waarden, getrokken uit Powscw-verdelingen met 

een toenemend grote variantie.

Om na te gaan in hoeverre de meetnauwkeurigheid beïnvloed wordt door verande

ringen in de geometrie werd bij vier proefpersonen (zie hoofdstuk V ,lb) na ingestie 

van de proefdosis (5 ;uCi59Fe en 40 jiC is lCr bevattend) een groot aantal metingen 

verricht gedurende bijna 60 dagen. Bij de berekeningen werd telkens uitgegaan van 

het totale aantal, in 10 minuten, gemeten Counts.



b. De nauwkeurigheid bij bepaling van de 100%waarde voor 59Fe en s lCr

Bij de proefpersonen werd, na ingestie van de proefdosis, diverse malen de 

‘100%-waarde’ gemeten op de dag van toediening en daarna, tot aan de eerste 

defaecatie. Tabel V,7 geeft het resultaat van deze metingen.

Tabel V.7. het gemiddelde aantal Counts (= Cnts) in 10 minuten, de absolute en de 

fout bij herhaalde telling van de ‘100%-waarde’ in vivo voor 5 ßCi 59 Fe en 40 fid  
51 Cr bij 4 proefpersonen (A, B, C en D). 

n = het aantal waarnemingen per proefpersoon.

De variatic-coefficient van liet aantal counts komt overeen met de SD van de 100%- 

waarde.

proefpersoon 5 MCi 59 Fe 40 mCî 51 Cr

j  n in (Cnts) SD (Cnts) var.coëff. m (Cnts) SD (Cnts) var.coëff.

A. 3 55687 618 1,11% 51657 1726 3,34%

B. 5 54258 677 1,25% 47886 1504 3,14%

C. 7 52931 533 1,01% 43961 1205 2,74%

D. 8 52134 808 1,55% 39055 2115 5,42%

Het blijkt dat 59Fe aanzienlijk nauwkeuriger gemeten wordt dan 51Cr. Dit werd 

ook verwacht i.v.m. de hogere Ey van 59Fe en de specifieke maatregelen die voor 

deze nuclide genomen zijn om de geometriefout te beperken (hoofdstuk IV,2). Er 

moet bovendien rekening mee gehouden worden dat de waarde van 51 Cr telkens de 

resultante is van het verschil der feitelijk gevonden telsnelheden en de berekende 

‘background’, afkomstig van de Compton-rug van 59Fe in het gebied 0,28—0,36 

MeV.

Omdat alle volgende metingen van 59Fe en 51Cr (dus: At en It) telkens gerelateerd 

worden aan de 100%-waarde geldt de in tabel V,7 vermelde variatie-coëfficient (de 

relatieve fout) als de absolute fout van de 100%-waarde. Berekent men de meetfout 

(= 2.SD) voor de 100%-waarde als het gemiddelde van de standaarddeviaties in tabel

V,7 dan vindt men als meetfouten:

59Fe = 100 ± 2,6% en 51Cr = 100 ± 8,1%.

Zou er uitsluitend sprake geweest zijn van een telfout (die zich gedraagt als een 

Poisson-verdeling), dan zou men gevonden hebben:

s9Fe = 100 ±0,9% en s lCr= 100 ± 1,0%.

De belangrijke invloed van de geometrie blijkt nog duidelijker indien men dezelfde 

proefdosis in vitro (in een bekerglas) en na ingestie in vivo meet. We onderzochten 

dit eveneens bij de bovengenoemde proefpersonen. Als 100%-waarde werd het ge

middelde van de metingen in vivo genomen. De resultaten zijn vermeld in tabel V,8. 

Bij meting van de bekers na de lediging was hierin geen activiteit meer aanwezig.



Tabel V.8. Meting van de activiteit van 5 juCi 59 Fc cn 40 jjCi 51 Cr mot ccn WBSc vóór en na 

ingestie (100% = meting in vivo).

59 Fc: in vivo in beker verschil

A. 55687 Counts 52790 Counts - 5,2%

B. 54258 Counts 52810 Counts - 2,7%

C. 52931 Counts 52340 Counts - 1,1%

D. 52134 Counts 52190 Counts + 0,1%

51 Cr:
A. 51657 Counts 88870 Counts + 72,0%

B. 47866 Counts 89090 Counts + 86,1%

C. 43961 Counts 88990 Counts + 102,4%

D. 39055 Counts 86240 Counts + 120,8%

Onze proefopstelling blijkt, wat betreft s9Fe, vrijwel geometrie-ongevoelig te zijn. 

Indien 51 Cr uitsluitend in vivo gemeten wordt is ook hier de fout aanvaardbaar. 

Een proefopstelling waarbij de activiteit van 51 Cr enerzijds in vivo, anderzijds in 

vitro (b.v. in faeces) gemeten wordt blijkt echter niet geoorloofd te zijn.

c. De nauwkeurigheid bij bepaling der Fe-retentie waarde

De Fe-retentie wordt nooit eerder gemeten dan 10 dagen na ingestie van de proef

dosis. Het 51Cr heeft het lichaam dan vaak reeds geheel verlaten. Ook het niet 

geretineerde ijzer is dan vrijwel uit het lichaam verdwenen. De meting op dit lagere 

activiteitsniveau zal aan nauwkeurigheid ingeboet hebben. Om dit te quantificeren 

werden vanaf de 15e dag na ingestie van de proefdosis (de s9Fe-waarde behoort 

dan stabiel te zijn) een groot aantal metingen verricht, en wel zodra de hoeveelheid 

slCr<0,5% van de toegediende dosis was. Voor de berekeningen werd uitgegaan 

van het aantal Counts in 10 minuten, gecorrigeerd voor radioactief verval. Het 

resultaat van de metingen staat in tabel V,9. Voor berekening van de Fe-retentie 

(= Ar) werd gebruik gemaakt van de in tabel V,7 genoemde 100%-waarden.

Bij berekening van de telfout (SD = \/N) mag men niet uitgaan van de waarden na 

correctie voor radioactief verval. Ter oriëntatie worden in Tabel V,10 de standaard

deviaties weergegeven van de telfouten, gemaakt bij individuele metingen op respec

tievelijk dag 15 en dag 50.



Tabel V.9. Meting van dc hoeveelheid 59 Fe in het lichaam van vier proefpersonen (A-D) in de 

periode 15—59 dagen na ingestie van dc proefdosis. Het aantal waarnemingen per 

proefpersoon = n. Het aantal Counts, gemeten in 10 minuten, is telkens gecorri

geerd voor radio-actief verval.

De uit m berekende Fe-retentie (= Ar) is weergegeven als percentage van dc hoe

veelheid activiteit bij ingestie (= 5 juCi59Fe).

proefpersoon 

1 n

59 Fe

m (Counts) SD (Counts) var. cocff. Ar ± SD

A. 11 1001 138 13,8% 1,8 ± 0,3%

B. 11 835 140 16,7% 1,5 ± 0,3%

C. 10 1891 204 10,8% 3,6 ± 0,4%

D. 10 7348 326 4,4% 14,1 ± 0,6%

Tabel V.10. De telfout (SD = \/N ) en de variatie-coëfficient bij meting van een zelfde hoeveel-

heid 591'e in liet lichaam van vier proefpersonen (A-D), resp. 15 en 50 dagen na in-

gestie van 5 ^C i59Fc.

proefpersoon 59Fe (dag 15) 59 Fe (dag 50)1 SD (Counts) V.C. SD (Counts) V.C.

A. 29,7 3,4% 23,2 4,3%

B. 27,9 3,6% 16,3 6,1%

c. 41,7 2,4% 28,9 3,5%

D. 73,8 1,4% 57,3 1,7%

cl De nauwkeurigheid van de bepaling van de mucosa-opname (= a) en de mucosa- 

transport fractie (= Ar ja) van ijzer

De formule voor de mucosa-opname is a = 100 ——

De gemaakte fout is afhankelijk van twee variabelen: At en It. Zij zal vooral bepaald 

worden door It, de grootste afwijking. Daar deze variabele zowel in de teller als in 

de noemer voorkomt (beide malen met een negatief teken) zal de gevonden afwij

king voor a kleiner zijn dan voor It.

Dit wordt geïllustreerd door een voorbeeld:

Stel It = 20,0% met een variatie-coëfficient bij dit activiteitsniveau van 10,0% en 

At = 40,0% met een v.c. van 2,3%?.

Dan is It ± 2.SD = 20,0 ± 4,0% en At ± 2.SD = 40,0 ± 1,8%.

Met bovenstaande formule is uit te rekenen: a = 25,0%.

Gaan we uit van het ongunstige geval dat de fout in It = + 20% (= 2.v.c.) dan vinden 

we: a = 21,1%.



T.o.v. de eerder gevonden waarde voor a is dit een fout van 15,6% (terwijl de fout 

in It 20% was).

Bij At ± 2.SD = 80,0% ± 3,6% en dezelfde waarde voor It als boven vinden we a = 

75,0%. Berekenen we a voor It = 24,0% (fout = + 20%) dan vinden we a = 73,7%. 

De fout is nu nog veel kleiner, n.l. 1,7%.

De afwijking in a wordt groter indien:

— het verschil tussen At en It kleiner wordt,

— de absolute waarde van At kleiner wordt.

In de praktijk komt dit hierop neer dat de waarde voor de mucosa-opname van ijzer 

onbetrouwbaar wordt indien er onvoldoende uitscheiding van 51 Cr met de faeces 

was en indien de mucosa-opname gering is. In het eerste geval dient, eventueel na 

laxatie, de meting der mucosa-opname zo spoedig mogelijk herhaald te worden. In 

het tweede geval kan aan de uitkomst van de mucosa-opname geen klinische waarde 

gehecht worden en kan derhalve ook de mucosa-transport fractie van ijzer (= Ar/a) 

niet bepaald worden.

De fout in Ar/a is gelijk aan de wortel uit de som van de quadraten der relatieve 

fouten. Deze zal vooral bepaald worden door de fout in a.

Hoewel onderzoek van de mucosa-opname en de mucosa-transport fractie van ijzer 

belangrijke additionele informatie geven omtrent het ijzerabsorptieproces, dient 

men er rekening mee te houden dat de individuele waarden vaak veel minder nauw

keurig zijn dan die voor de ijzer-retentie (= Ar).



RESU LTA TEN  VAN HET O RIËN TEREN D  HAEM ATOLOGISCH O NDERZO EK

1. Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het haematologisch, evenals 

enig aanvullend biochemisch en voedingsonderzoek bij een groep van 93 vitale 

bejaarden die deelnamen aan een oriënterend onderzoek ter beoordeling van hun 

geschiktheid om deel te nemen, als ‘normale proefpersonen’, aan een onderzoek 

naar de ijzerabsorptie.

Voor zover mogelijk werden deze resultaten vergeleken met die, verkregen bij een 

contróle-groep van gezonde jonge mannen en vrouwen. De significantie van even

tuele verschillen tussen bejaarden en de contróle-groep (telkens van hetzelfde ge

slacht) is in de betreffende tabellen met een symbool aangegeven (zie hoofdstuk III, 

11). De individuele laboratoriumuitslagen zijn terug tc vinden in de bijlage, tabellen 

I t/m VI en VIII. De groepsindeling met aantallen proefpersonen en gemiddelde 

leeftijden zijn weergegeven in tabel VI, 1. Voor zover niet anders aangegeven is in dit 

hoofdstuk steeds sprake van deze groepen met de daarbij genoemde aantallen proef

personen.

Tabel VI. 1. Groepsindeling van de proefpersonen.

groep aantal

proefpersonen

leeftijd (jaren) 

m (range)

1. jonge volwassen mannen 15 30 (22-48)

2. jonge volwassen vrouwen 15 25 (19-49)

3. bejaarde mannen 65--74 jr. 29 70 (65-74)

4. bejaarde vrouwen 65-74 jr. 34 69 (65-74)

5. bejaarde mannen 5= 75 jr. 18 80 (75-89)

6. bejaarde vrouwen > 75 j. 12 78 (75-86)

2. De frequentie van anaemie

Als criteria voor ‘anaemie’ kozen wc voor mannen: 1Tb <8,1 mmol/1 en voor



vrouwen: Hb <7,5 mmol/1 (W.H.O., 1968). Volgens deze criteria was er geen enkele 

proefpersoon met een anaemie.

De gevolgde wervingsprocedure heeft tengevolge dat de gevonden ‘anaemie- 

frequentie’ slechts geldt voor deze groep proefpersonen. Bij een gemiddelde, repre

sentatieve groep bejaarden zou deze frequentie waarschijnlijk veel hoger gelegen 

hebben. Dit blijkt ook bij vergelijking met getallen uit de literatuur (zie tabel 11,2).

3. Het haemoglobine-gehalte

De haemoglobine-waarden zijn vermeld in tabel VI,2.

Tabel V I.2. Haemoglobine-gehalte (mmol/1)

De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn voor alle leeftijdsklassen significant 

(t-toets: p < 0,01).

Het Hb bij mannen > 75 jr. is significant lager dan bij de controlegroep (p < 0,01).

groep mannen vrouwen

m + SD m±SD

(range) Uange)

jonge volwassenen 10,0± 0,4 8,9 ±0,3

(9,4-10,7) (8,3-9,4)

bejaarden 65-74 jr. 9,8 ± 0,8 8,9+ 0,5

(8,2-11,1) (7,9-10,0)

bejaarden ^  75 jr. ** 9,3 ± 0,5 8,6 ±0,5

OO 4̂ I O LM (7,6-9,3)

In alle leeftijdsgroepen is het Hb bij mannen significant hoger dan bij vrouwen 

(t-toets: p <  0,01). Er is géén verschil aantoonbaar in gemiddeld Hb tussen diverse 

groepen vrouwelijke proefpersonen. Bij de mannen is er wél een significant verschil 

in gemiddeld Hb tussen de contróle-groep en bejaarden, echter pas bij de leeftijds

groep > 7 5  jaar (t-toets: p <  0,01 ), hoewel alle waarden nog binnen de normale 

grenzen liggen.

Dit betekent dat men bij oude mensen in principe géén lager haemoglobine-gehalte 

vindt dan op jongere leeftijd, behalve bij hoogbejaarde mannen. Een laag Hb is dus 

ook op oudere leeftijd abnormaal.

Bij beoordeling van bovenstaande getallen is van'belang "Jat er, behoudens door de 

wervingsprocedure, géén selectie van de proefpersonen heeft plaatsgevonden. Als 

gevolg van de selectie, op grond van de criteria genoemd in tabel 111,1, vielen relatief 

méér proefpersonen af met een Hb beneden dan boven het groepsgemiddelde.

De gevonden waarden voor het Hb bij de diverse leeftijdsgroepen liggen in dezelfde



orde van grootte als bij vroegere Nederlandse onderzoekingen, echter meestal hoger 

dan bij vergelijkbare Engelse onderzoekingen (tabel 11,1). Bij een recent Fins bevol

kingsonderzoek (Takkunen, 1976) werd eveneens bij bejaarde mannen een lager Hb 

gevonden, terwijl bij vrouwen in de postmenopauze het Hb hoger was dan op 

jongere leeftijd.

4. Haematocriet en erythrocyten-aantal

De waarden voor haematocriet en erythrocyten aantal zijn vermeld in resp. tabel

VI,3 en VI,4.

Tabel VI.3. Haematocriet (Ht) (1/1)

Dc verschillen tussen mannen en vrouwen zijn voor alle leeftijdsklassen significant 

(t-tocts: p < 0,01 ).

Bij bejaarde vrouwen van 65-74 jr. is het Ht significant hoger dan bij jongere vrou

wen (p < 0,01).

groep mannen vrouwen

m±SD ni±SD

(range) (range)

jonge volwassenen 0,49 ±0,02 0,43 + 0,03

(0,45-0,52) (0,37-0,48)

bejaarden 65-74 jr. 0,50 + 0,04 ** 0,46 + 0,03

(0,43-0,59) (0,40-0,51)

bejaarden > 75 jr. 0,48 + 0,03 0,44 ±0,02

(0,44-0,53) (0,38-0,46)

Tabel V1.4. Erylhrocyten-aantal (x 10,J /1)

Dc verschillen tussen mannen en vrouwen zijn voor jonge volwassenen en bejaarden 

65-74 jaar significant (t-tocts: p < 0,01). Bij bejaarden > 75 jr. is er een aanduiding 

van significantie (0,1 > p > 0,05).

groep mannen vrouwen

m ± SD m±SD

(range) (range)

jonge volwassenen 5,18 + 0,40 4,63 + 0,35

(4,06-5,56) (4,09-5,12)

bejaarden 65-74 jr. 5,14 + 0,41 4,81+0,31

(4,51-6,32) (3,91-5,30)

bejaarden > 75 jr. 5,03 + 0,53 4,71 ±0,30

(4,21-6,53) (4,22-5,32)



Zowel het haematocriet-getal als liet erythrocyten-aantal is in alle leeftijdsgroepen 

bij mannen significant hoger dan bij vrouwen (t-toets: p <0,01), behalve wat be

treft het aantal erythrocyten bij personen >  75 jaar (0,1 >  p >  0,05). Bij mannen 

zijn de verschillen niet significant. Bij de vrouwen werden zowel voor Ht als voor 

de erythrocyten de hoogste waarden gevonden in de leeftijdsgroep 65—74 jaar.

5. MCV, MCH, MCHC

Het onderzoek van MCV, MCH en MCHC is samengevat in resp. tabel VI,5, tabel

VI,6 en tabel V I,7.

Tabel VI.5. MCV (fl/crythrocyt)

Geen significante daling op oudere leeftijd cn geen verschil tussen mannen en 

vrouwen.

groep mannen vrouwen

m + SD m + SD

(range) (range)

jonge volwassenen 93,2±6,7 91,9+4,5

(83-111) (84-99)

bejaarden 65-74 jr. 93,9+4,1 92,0 + 3,7

(82-103) (84-105)

bejaarden > 75 jr. 92,3 + 6,7 (*) 89,8 ±3,1

(75-101) (83-95)

Tabel VI.6. MCH (amol/erythrocyt)

Geen verschil aantoonbaar tussen mannen en vrouwen.

Mgnificante daling bij vrouwen 65-74 jr (t-toets: p < 0,05), aanduiding van signifi

cantie bij vrouwen > 75 jr.

groep mannen vrouwen

m ± SD m + SD

(range) (range)

jonge volwassenen 1950± 140 1920+130

(1770-2310) (1700-2160)

bejaarden 65 -74 jr. 1900 + 110 * 1850+90-

(1600-2140) (1720-2200)

bejaarden >  IS jr. 1870+160 (*) 1840+100

(1530-2190) (1670-2000)

De daling van de MCHC bij bejaarden t.o.v. jonge, volwassen proefpersonen is 

significant (t-toets: p <  0,01, behoudens bij bejaarde vrouwen >15  jaar: p <  0,05).



'I’iihel VI.7. MCHC (mmol/1 crythrocytcn)

Geen verschil tussen mannen en vrouwen.

Significant lager MC11C (t-toets), bij zowel bejaarde mannen als vrouwen, t.o.v. de 

contrôles.

groep mannen vrouwen

m±SD m±SD

(range) (range)

jonge volwassenen 20,7+0,7 20,9+1,2

(19,4-22,3) (19,3-24,3)

bejaarden 65-74 jr. ** 19,6 ±0,9 ** 19,5 + 0,6

(18,2-22,4) (18,3-21,0)

bejaarden > 75 jr. ** 19,5 ±0,8 * 19,9+1,1

(18,3-21, (18,4-22,0)

Ook wat betreft MCH en MCV worden er op hoge, resp. zeer hoge leeftijd waarden 

gevonden die lager liggen dan bij jonge proefpersonen. Deze verschillen zijn echter 

niet significant wat betreft de MCV. De MCH is slechts voor de groep bejaarde 

vrouwen 65—74 jaar significant lager dan de controles (p <  0,05). Waarschijnlijk is 

dit een gevolg van de grotere spreiding der individuele waarden van MCV en MCH. 

Bij de berekening van de MCHC wordt, i.t.t. MCV en MCH, geen gebruik gemaakt 

van het erythrocyten-aantal (de bepaling met de grootste variatie-coëfficient indien 

vergeleken met Mb en Ht). Wat betreft MCV en MCH zouden grotere aantallen 

proefpersonen vergeleken moeten worden om tot een betrouwbare uitspraak te 

komen.

6. Reticulocyten

Het aantal reticulocyten bij de verschillende groepen proefpersonen is vermeld in 

tabel VI,8.

Tabel V I.8. reticalocytcn-aantal (0/00)

Significant minder reticulocyten (Wilcoxon-toets) bij bejaarde dan bij jonge vrouwen.

groep mannen vrouwen

mediane waarde médiane waarde

(range) (range)

jonge volwassenen 11 12

(3-23) (6-22)

bejaarden 65-74 jr. 6 ** 8

(1 - 28) (0-29)

bejaarden > 75 jr. 10,5 * 7,5

(2-35) (1-20)



Door de grote spreiding der getallen is het niet duidelijk of we hier te maken 

hebben met een normale verdeling, hoewel bij alle groepen gemiddelde en mediane 

waarde vrijwel samenvallen. Bij vergelijking der groepen m.b.v. de Wilcoxon-toets 

wordt géén verschil gevonden tussen de diverse groepen mannen. Jonge, volwassen 

vrouwen bezaten meer reticulocyten in het perifere bloed dan bejaarde vrouwen van 

65—74 jaar (p<0 ,01 ) en >  75 jaar (p<0,05). Dit zou kunnen wijzen op een 

actievere erythropoiese bij jonge t.o.v. bejaarde vrouwen. Waarschijnlijk is de men

struatie de oorzaak van dit verschil.

7. Anisocytose

Een afwijking die vaak gevonden wordt in het perifere bloed van patiënten met een 

toxisch-infectieus proces is anisocytose van de rode cellen.

Het perifere bloed-uitstrijkje werd telkens beoordeeld door dezelfde analiste. Bij 

géén onzer proefpersonen werd een duidelijke anisocytose gevonden. Wel werd vaak 

een aanduiding hiertoe gezien die als ‘±’ gewaardeerd werd. Hoe vaak dit bij de 

diverse groepen geschiedde toont tabel VI,9.

Tabel VI.9. anisocytose
Aantal (en % van de onderzochte groep) proefpersonen met waardering 

‘anisocytose ±’ van liet rode bloedbeeld.

groep mannen vrouwen

aantal % aantal %

jonge volwassenen 4 27 8 53

bejaarden 65-74 jr. 14 48 24 71

bejaarden 75 jr. 12 67 8 67

Het lijkt erop dat, m.n. bij mannen, op hogere leeftijd een lichte anisocytose 

frequenter voorkomt dan bij jonge proefpersonen. De individuele waarneming kan 

men, gezien het arbitraire karakter, moeilijk correleren met andere parameters.

8. B.S.E. en leukocyten

Deze parameters werden onderzocht omdat zij een aanwijzing kunnen geven voor 

het bestaan van een toxisch-infectieus proces.

De waarden voor dc bczinkingssnclhcid van dc erythrocyten (B.S.E.) zijn zichtbaar 

in figuur V I,1. Er werden verschillende symbolen gekozen voor de proefpersonen 

die, na selectie, deelnamen aan het onderzoek naar de Fe-absorptie en voor degenen 

die hier, om uiteenlopende redenen, niet voor in aanmerking kwamen.
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Figuur V I,1: De bezinkingssnelheid van de erythrocyten (D.S.E.) gemeten bij enkele groe

pen gezonde jonge volwassenen en vitale bejaarden.

• proefpersonen die uitcindelijk als ‘normaal’ beschouwd werden en Lij wie de 

ijzer-absorptie werd onderzocht. 

o de overige proefpersonen.

De mediane waarde werd telkens voor de gehele groep bepaald. Bij bejaarden 

wordt een significant hogere 13.S.F. gevonden (Wilcoxon-toets).

[let verschil tussen mannen en vrouwen is voor alle leeftijdsgroepen significant 

(p<0,01 behoudens bij de jonge volwassenen: p<0,05).



De leukocytcn-waarden zijn samengevat in tabel V I,10.

Tabel V I.10. Icitkocyten-aaiital (lln\)
Bij bejaarde mannen > 75 jaar wordt een significant hoger aantal leukocyten ge- 

. vonden dan bij de contróle-personen (t-toets). Bij de door ons onderzochte 

vrouwen is het lcukocyten-aantal echter significant lager op hogere leeftijd. 

Bij bejaarde vrouwen is liet aantal leukocyten lager dan bij bejaarde mannen 

(p < 0,02), terwijl dit op jonge leeftijd juist omgekeerd is (0,1 > p > 0,05).

groep mannen vrouwen

m ±SD m + SD

(range) (range)

jonge volwassenen 7200+1500 8300±1700

(5500-10200) (6200-11700)

bejaarden 65-74 jr. 7600+1500 ** 6700+1300

(5600-11300) (4500-10500)

bejaarden > 75 jr. * 8500+1600 * 6800+2000

(6200-12100) (3500-9900)

Wat betreft de B.S.E. zijn eventuele verschillen onderzocht met de Wilcoxon-toets, 

wat betreft de leukocyten met de t-toets.

Zowel bij bejaarde mannen als vrouwen worden significant hogere waarden gevon

den voor de B.S.E. dan bij jonge mensen (alle groepen: p<0 ,01 ). Voor alle leef

tijdsgroepen is er een significant verschil tussen mannen en vrouwen (jonge vol

wassenen: p <  0,05; bejaarden p <  0,01). De spreiding der individuele waarden is 

echter groot. Bij selectie volgens de criteria, genoemd in tabel 111,1, ter beoordeling 

van de ‘normaliteit’ t.o.v. het ijzermetabolisme, blijken relatief veel personen af te 

vallen met een B.S.E. boven de mediane waarde.

De hogere B.S.E.-waarden correleerden niet met een stijging van het leukocyten- 

aantal. Ook bestudering van de leukocytendifferentiatie (individueel en groeps

gemiddelden) geeft geen aanwijzing dat de hogere B.S.E.-waarden samenhangen met 

infectieuze processen.

Er werd gezocht naar een verband tussen de B.S.E. en enkele biochemische para

meters, althans voor de groep bejaarde proefpersonen (zie bijlage, tabel VIII en 

tabel IX). Bij een groot aantal bejaarde proefpersonen werd, vergeleken met de 

normale waarden van het laboratorium, een te hoog gehalte gevonden voor het 

serum-ureum, cholesterol en de triglyceriden. Desalniettemin kon-geen correlatie 

gevonden worden tussen deze bepalingen en de B.S.E.. Waarschijnlijk is een hogere 

B.S.E. op oudere leeftijd fysiologisch.

Stijging van de B.S.E. zou plaatsvinden vanaf het 50e levensjaar (Böttiger, e.a., 

1967). De ii' figuur VI, 1 weergegeven hogere waarden bij bejaarden worden echter



voor een deel veroorzaakt door processen die, volgens onze criteria, liet ijzer- 

metabolisme op enigerlei wijze kunnen beïnvloeden.

Volgens een al oude opvatting zou de B.S.E. bij bejaarden verhoogd kunnen zijn 

door arteriosclerose en doorbloedingsstoornissen met weefselnecrose {Hegglin, 

1975). Er bestaat een positieve correlatie tussen de B.S.E. en diverse plasma- 

protci'ncn, m.ri. fibrinogeen, alpha-2-macroglobuline en TgM {Scherer, e.a., 1975). 

Een correlatie tussen B.S.E. en hoge waarden van serumlipiden werd niet gevonden 

(Böttiger, e.a., 1973). Scherer, e.a. (1976) toonden aan dat lipoproteinen en 

hyperlipidaemie in vitro slechts in onfysiologisch hoge hoeveelheden een verhoogde 

B.S.E. induceren.

Hyperlipoproteinaemie kan echter wel bijdragen tot een hogere B.S.E. in aanwezig

heid van andere plasma-proteinen die de aggregatie van erythrocyten bevorderen. 

Leeftijd en geslacht hebben kennelijk ook invloed op het totale aantal leukocyten. 

Bij bejaarde mannen worden méér leukocyten gevonden dan bij jonge mannen (wat 

betreft de groep >75  jaar: p <  0,05). Bij bejaarde vrouwen is het aantal leukocyten 

echter lager dan op jongere leeftijd (65—74 jaar: p <0,01; >  75 jaar: p<0 ,05). 

Jonge, volwassen mannen hebben minder leukocyten dan vrouwen 

(0,1 >  p >  0,05), doch bij bejaarde mannen worden méér leukocyten gezien dan bij 

vrouwen van dezelfde leeftijd (65-74 jaar: p<0 ,01 ; >  75 jaar: p<0 ,02). Een 

verklaring voor deze verschillen hebben we niet, hoewel de betekenis reëel lijkt te 

zijn, gezien identieke bevindingen van andere auteurs {England, e.a., 1976).

9. Serum-ijzer en ijzerbindingscapaciteit

Bepaald werden het nuchtere serum-ijzer (SY) en de latente ijzerbindings-capaciteit 

(LYBC). Hieruit werden de totale ijzerbindings-capaciteit (TYBC) en de ijzer- 

verzadigings-fractie (Fe-verz.) berekend.

De SY en TYBC zijn weergegeven in figuur VI, 2. Evenals bij dc B.S.E. worden de 

proefpersonen die uiteindelijk deelnamen aan het Fe-absorptie onderzoek met een 

ander symbool aangeduid als degenen die om een of andere reden afvielen. Het 

onderzoek naar de LYBC en de Fe-verz. fractie is samengevat in tabel V I,11. Ver

schillen werden onderzocht met dc t-toets.

Bij mannen is er geen significant verschil in SY tussen oude en jonge groepen. Bij 

vrouwen zijn de waarden op oudere leeftijd wel lager (zowel 65-74 jaar als > 7 5  

jaar: p <  0,02).

Voor de LYBC was er slechts een significante verlaging t.o.v. jonge proefpersonen 

bij vrouwen 65-74 jaar (p<0 ,01). De uitkomsten voor de Fe-verz.fractie toonde 

alleen lagere waarden t.o.v. de contróle-groep bij vrouwen >  75 jaar 

(0,1 >  p >  0,05).
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Figuur VI,2: Uct scrumijzer-gehalte (scrum-Fc) en de totale ijzcr-bindings capaciteit

(T.Y.B.C.), uitgedrukt in jumol/1, gemeten bij enkele groepen gezonde jonge 

volwassenen en vitale bejaarden.

•  proefpersonen die uiteindelijk als ‘normaal’ beschouwd werden en bij wie de 

ijzer-absorptie werd onderzocht, 

o de overige proefpersonen.



Tabel VI. 11. Latente IJzer Bindingscapaeiteit (jumol/1) en Serum-ijzer Verzaüigingsfraetie. 
n = jonge volvv.: 15 d on 15 9

65-74 jr.: 25 d en 30 9

> 75 jr.: 16 d en 10 9

Bij vrouwen van 65-74 jr. is de LYBC significant lager dan bij de contrólc-groep.

Fr is een aanduiding van significantie dat de Fe-verz. fractie bij vrouwen >  75 jr. 

lager is dan bij de jonge contrólc-groep.

Geslachtsverschillen voor LYBC en Fe-vcrz. fractie: zie tabel V I.12.

L.Y.B.C. Fe-vcrz. fractie

mannen vrouwen mannen vrouwen

groep m ± SD 

(range)

m ± SD 

(range)

m + SD 

(range)

m ± SD 

(range)

jonge volwassenen 36 ±13 

(19-63)

46+11

(26-69)

0,42+0,13

(0,25-0,64)

0,32 + 0,12 

(0,14-0,54)

bejaarden 65-74 jr. 34 ±7 

(23-54)

** 38+7 

(24-49)

0,39 + 0,11) 

0,18-0,53)

0,30 ±0,07 

(0,17-0,45)

bejaarden > 75 jr. 31 ±8 

(16-43)

41 ±7 

(33-55)

0,41+0,13

(0,23-0,65)

(*) 0,24±0,07 

(0,12-0,33)

liet nuchtere serum-Fe is significant lager bij bejaarden dan bij jonge vrouwen 

(t-toets).

De T.Y.B.C. is significant lager bij bejaarden dan bij jonge mensen, zowel bij 

mannen als bij vrouwen. De geslachtsverschillen voor serum-Fe (= SY) en 

TYBC.' zijn samengevat in tabel VI, I 2.



Voor alle genoemde waarden bestaan significante verschillen tussen mannen en 

vrouwen (samengevat in tabel V I,12), behalve voo- de TYBC bij beide groepen 

bejaarden.

Tabel V I.12. Dc significantie van verschillen in S.Y., L.Y.B.C., T.Y.B.C. en Fe-verz. fractie tus
sen mannen en vrouwen van verschillende leeftijdsklassen.

Verklaring van de symbolen: zie hoofdstuk III. 11.

mannen/vrouwen

groep
S.Y. L.Y.B.C. T.Y.B.C. Fc-vcrz.

jonge volwassenen * * * *

65-74 jr. ** * as. *

>75 jr. * * as. **

Bij ‘lateni ijzergebrek’ treedt een daling op van het SY, terwijl de TYBC (door 

toename van de hoeveelheid transferrine) stijgt. Door het tegengestelde karakter van 

deze veranderingen zullen bij ijzer-gebrek de afgeleide waarden, Fe-verz.fractie en 

LYBC, relatief een grotere daling resp. stijging ondergaan. Bij toxisch-infectieuze 

processen ziet men eveneens een daling van het SY, doch óók een daling van de 

TYBC, waardoor veranderingen van Fe-verz.fractie en LYBC veel minder zijn of 

achterwege blijven.

Bekijken we de door ons onderzochte groepen proefpersonen dan zijn de verschillen 

in SY, TYBC, Fe-verz. en LYBC suggestief voor veranderingen die optreden bij een 

toxisch-infectieus proces en niet voor ijzergebrek!

De door ons uitgevoerde selectieprocedure (zie tabel 111,1) heeft, zoals zichtbaar is 

iii figuur VI,2, bij bejaarde mannen nauwelijks invloed gehad op de gemiddelde 

waarden. De spreiding der getallen is zowel bij mannen als bij vrouwen minder 

geworden. Zowel bij jonge als bij bejaarde vrouwen bleken vooral proefpersonen 

met een laag SY af te vallen, terwijl dit niet degenen waren met een opvallend hoge 

TYBC. De in dit onderzoek gevonden waarden voor SY en TYBC komen overeen 

met de gegevens uit de literatuur (hoofdstuk 11,3), hoewel de waarde voor het SY 

van mannen bij de meeste auteurs lager ligt.

De afwijkende waarden voor TYBC en SY bij bejaarden zouden verklaard kunnen 

worden door een verminderde transferrine-produktie op hogere leeftijd, een ver

mindering van de affiniteit van transferrine voor ijzer of een combinatie van beide.

10. IJzer in de voeding

Een langdurig insufficiënte toevoer van ijzer met de voeding is, m.n. in-minder 

ontwikkelde landen en bij sociaal zwakkere bevolkingsgroepen, een frequente oor



zaak van ijzergebrek. Omdat ook bejaarden in dit opzicht als een bedreigde groep 

beschouwd worden werd bij alle bejaarde proefpersonen een vocdingsanamnese 

afgenomen. Enkele hieruit verkregen gegevens zijn samengevat in de bijlage, tabel X.

De schatting van de hoeveelheid ijzer in de voeding uit een vocdingsanamnese is, 

hoe zorgvuldig deze ook werd afgenomen, te onnauwkeurig om deze te betrekken 

in de beoordeling van de individuele proefpersonen. Een andere, zeer bewerkelijke, 

methode, waarbij de hoeveelheid ijzer in de voeding chemisch bepaald wordt, geeft 

slechts in schijn een grotere nauwkeurigheid omdat onvoldoende informatie ver

kregen wordt over de biologische beschikbaarheid van het ijzer in de voeding. Wel is 

het goed mogelijk uit een voedingsanamnese verkregen groepsgemiddelden te verge

lijken. We hebben deze weergegeven in tabel V I, 13. Hierin staat tevens vermeld het 

aantal proefpersonen met een geringere hoeveelheid ijzer in de voeding dan aan

bevolen wordt door de Nederlandse Voedingsraad (Nederlandse Voedingsmiddelen 

Tabel).

Tabel V I .13. l ie t  ijzer-gcha lie  van de voeding  (geschat u it een voedings-anamnese) bij bejaarde 

m annen en vrouwen, lien groot percentage van deze, goed gevoede, vitale bejaar

den gebruikt m inder ijzer dan geadviseerd door de Nederlandse Voedingsraad 

(= 10 mg Fe dd).

gi ji':*

mg Fe dd

m ± SD

(range)

aantal p.p. 

met

<  10 mg Fe dd

Mg Fe/kg 

lieh. gew. dd 

m ± SD  

(range)

mg Fe/

1000 Cal dd

m ± SD

(range)

m annen 65 — 74 jr. 

n = 28

10,9 ± 1,8 

(7 ,9- 13 ,7 )

9

(= 32%)

145±35 

(92- 223 )

5,1 ±0,9 

(3 ,6 - 7 ,4 )

m annen >  75 jr. 

n = 18

9,9 ±1,3 

(7 ,6- 13 ,2

11

(= 61%)

135 ±23 

(10 6- 183 )

5,1 ±0,8 

(3 ,8 - 7 ,5 )

vrouwen 65- 74  jr. 

n = 34

9,5 ±1,8 

(7 ,1-15 ,0 )

21

(= 62%)

139 ±30 

(80 - 2 10 )

5,6 ±1,4 

(3 ,7 - 9 ,l )

vrouwen >  75 jr. 

n =  12

8,3 ± 1,9 

(5 ,7 - 1 1 ,9 )

9

(= 75%)

139 ± 38 

(90 - 1 80 )

4 ,8 ± 1,2 

(3 ,8 - 8 ,2 )

De calorieën-behoeftc daalt bij bejaarden t.g.v. vermindering van actief spierweefsel 

en daling van de lichamelijke activiteit (Den Hartog, 1974). Bij identieke samen

stelling van de voeding kan men dan een, in absolute zin, verminderde ijzer-intake 

verwachten, terwijl de hoeveelheid Fe/1000 Cal dd ongeveer gelijk blijft. Men mag 

daar echter niet uit afleiden dat de dagelijkse ijzerbehoefte juister weergegeven



wordt door de hoeveelheid Fe/1000 Cal dd dan door opgave in mg Fe dd. Wordt de 

voeding calorisch insufficiënt dan zal de ijzertoevoer immers ook te sterk afnemen. 

Gezien de hoge Quetelet-index van de bij dit onderzoek betrokken bejaarden was 

bij hen de voeding calorisch sufficiënt. Anaemie werd slechts zeer sporadisch gevon

den. De hoeveelheid ijzer in de voeding was kennelijk voldoende om een normaal 

11b te handhaven. In dat geval zijn de in tabel V I,13 genoemde gemiddelde waarden 

voor de hoeveelheid ijzer in de voeding een veilige richtlijn voor de dagelijkse 

ijzerbehoefte van bejaarden. De door de Nederlandse Voedingsraad geadviseerde 

dagelijkse hoeveelheid ijzer (10 mg) is waarschijnlijk iets aan de hoge kant gezien 

het zeer hoge percentage, niet anaemische, bejaarden dat minder gebruikt.

Het lijkt rationeel de dagelijks ijzerbehoefte weer te geven in een getal dat rekening 

houdt met lichaamsbouw en behoefte van het individu. Een dergelijk getal, waarin 

erythrocytenvolume en vetvrije lichaamsmassa verdisconteerd zouden moeten zijn, 

is in de praktijk wellicht moeilijk hanteerbaar. Als alternatief zou men de dagelijkse 

ijzer1'ïhoefte kunnen uitdrukken in jug/kg lichaamsgewicht. Uitgaande van de ge

middelde hoeveelheid ijzer in de voeding van de in deze studie onderzochte proef

personen is een dagelijkse hoeveelheid van 140 ßg Fe per kg lichaamsgewicht vol

doende.

Er zij op gewezen dat in het onderhavige onderzoek een groep vitale, relatief wel

varende en sociaal actieve bejaarden werd bekeken. De voedingssamenstelling is 

geenszins representatief voor de totale populatie bejaarden. Door verwaarlozing, 

vereenzaming, snoepzucht, ziekte en armoede bij grote groepen bejaarden zouden 

de cijfers dan beduidend ongunstiger uitzien. De biologisch beschikbare hoeveelheid 

ijzer kan dan onvoldoende zijn door een, in absolute zin, te geringe hoeveelheid 

ijzer in de voeding, door ongunstige interactie met andere voedingsbestanddelen 

(waarbij niet absorbeerbare cheiaten gevormd worden) en door een toegenomen 

ijzerbehoefte (verlies van vrij ijzer bij atrofische gastritis, bloedverlies). Voor deze 

groepen ‘bedreigde’ bejaarden is het van belang dat er voldoende ijzer in goed 

absorbeerbare vorm in de voeding aanwezig is. Het haem-ijzer in vlees, dat onder 

vrijwel alle omstandigheden goed geabsorbeerd wordt, is echter duur. Ter pre

ventie van ijzergebrek bij deze groepen kan mogelijk in de toekomst gebruik 

worden gemaakt van goedkope suppletie met fysiologische doses, b.v. in brood 

verwerkt, haem-Fe (Reizenstein, 1975) of van fortificatie van de voeding met Fe++ 

of Fe+++—EDTA, waarbij suiker als vehiculum gebruikt wordt (Layrisse, e.a., 

1976a en 1976b).



RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR DE MUCOSA-OPNAME, DE 

MUCOSA-TRANSPORT FRACTIE EN DE RETENTIE VAN IJZER  BIJ JONGE 

VOLWASSENEN EN PATIENTEN MET IJZERGEBREK

1. Inleiding

De gegevens betreffende liet onderzoek bij de individuele proefpersonen zijn terug 

te vinden in de bijlagen (jonge volwassen mannen: tabel I, jonge volwassen 

wouwen: tabel II, patiënten met ijzergebrek: fabel VII). Van twee eveneens ge

selecteerde mannen is het onderzoek van de Fe-absorptie niet vermeld. De één was 

tussen oriënterend onderzoek en de ijzerabsorptie-test opgetreden als bloeddonor, 

bij de ander mislukte het onderzoek naar de mucosa-opname van ijzer. Ook van één 

jonge volwassen vrouw worden de onderzoekgegevens niet vermeld. Zij had vóór 

toediening van de proefdosis gegeten.

De patiënten met ijzergebrek vormen een heterogene groep van personen met 

manifest, latent en prelatent ijzergebrek. Bij allen werd echter bij beenmergpunctie 

onvoldoende ijzer in de depóts aangetroffen. Omdat de groep zo heterogeen is heeft 

het geen zin hun erythrocytaire parameters, serumijzer-waarden en ijzerbindings- 

capacitcit te vergelijken met de groepen normale proefpersonen.

De karakterisering van de groep jonge, volwassen vrouwen als ‘normaal wat betreft 

het ijzermetabolisme’ kost enige moeite. Door het periodieke bloedverlies t.g.v. de 

menstruatie zijn zij moeilijk te vergelijken met mannelijke proefpersonen of oudere 

vrouwen. Ook indien er géén anaemie bestaat is de kans op ijzergebrek groot. Helaas 

was het niet mogelijk bij hen een beenmergpunctie te verrichten. Wel kon worden 

nagegaan of er een aanwijzing bestond voor latent ijzergebrek. Was dit het geval, 

dan werden zij achteraf uit de groep verwijderd. Hiertoe moest aan twee van de 

volgende criteria voldaan zijn: SY <  16 /umol/1,

LYBC >  55 /imol/1,

Fe-verz. frac tie <  0,25.

Op deze wijze vielen van de oorspronkelijke groep van 15 jon^e vrouwen er 5 af. De



groep

leeftijd (jaren) 

m ±SD 

(range)

Hb (inmol/1)

m ± SD

(range)

MCHC ( inm o l/i) 

m ±SD 

(range)

SY (juniol/i) 

ni ± SD 

(range)

TYBC (juniol/i) 

m ± SD 

(range)

BSh' (m m /lir)

m ediaan

(range)

jonge volwassen m annen 30 ±8 10,0 ±0,4 20,7 ±0,7 25 ±7 62 ± 10 3

n = 15 (22 - 4 8 ) (9 ,4 - 1 0 ,7 ) (19 .4- 22 ,3 ) (17 - 4 0 ) (40 - 8 4 ) (1- 13 )

jonge volwassen vrouwen 25 ±7 8.9 + 0,3 20,9 ± 1,2 21 ±7 68 ±7 5

n = 15 (19 - 4 9 ) (8 ,3- 9 ,4 ) (1 9 ,3- 24 ,3 ) (10 - 3 2 ) (57- 80 ) (2- 18 )

j  'ngc volwassen vrouwen 

zonder latent Fe-gebrek

25 ±9 8,9 ±0,3 21,2+ 1,3 25 ± 6 67 ± 7 4

n = 10 (19- 49 ) (8 ,3 - 9 ,4 ) (1 9 ,6- 24 ,3 ) (18 - 3 2 ) (57 - 8 0 ) (2- 18 )

patiënten m et Fe-gebrek 49 ± 21 7,5 ±1,7 19,5 ±1,9 7 ±5 73 ± 12 10

n = 20 (16 - 8 4 ) (4 ,2 - 1 0 ,2 ) (15 ,1- 22 ,5 ) (1- 18 ) (54 - 9 7 ) (1- 27 )

m annen met F'e-gebrek 58 ± 19 7,6 ± 2,2 19,1 ±1,9 9 ±6 73+11 8,5

n = 6 (25 - 8 0 ) (4 ,7- 10 ,2 ) (15 ,7- 20 ,5 ) (1- 14 ) (54 - 8 4 ) (1- 27 )

vrouwen met Fe-gebrek 44 ± 21 7,4 ± 1.5 19,7± 1.9 7 ± 5 73 ± 13 12.5

n = 14 (J 6 - 8 4 ) (4 ,2-8 ,9 (15 .1- 22 ,5 ) (1- 18 ) (54 - 9 7 ) (6- 22 )

Tabel V I I .1. Fnkelc haematologische gegevens van groepen jonge volwassen proefpersonen en patiënten met ijzergebre!: bij wie onderzoek van de 

l ;e-absorptie geschiedde.

In de groep ‘patiënten niet Fe-gebrek’ bevinden zich personen met pre-latent, latent en manifest Fe-gebrek.



10 overige representeren de uiteindelijke referentiegroep ‘jonge volwassen vrouwen’. 

Als tijdstip voor de meting der ijzerabsorptie bij jonge vrouwen werd gekozen voor 

de periode tussen twee menstruaties.

2. Enkele haeinatologische gegevens

In tabel VI 1,1 worden enkele gegevens vermeld van de proefpersonen en patiënten 

van wie in dit hoofdstuk de resultaten van het ijzerabsorptie onderzoek beschreven 

worden.

3. De mucosa-opname (a), retentie (Ar) en mucosa-transport fractie (Ar/a) van ijzer 

bij jonge volwassen mannen

De resultaten zijn weergegeven in figuur V il ,1.

dd  mucosa-opname Fe-retentie
Ar %a % 

100 . 100 -

m ucosa-transport-
Ar/a fractie
1,00-

5 0 - » M
50- 0,50-

••

••

••

••
••

••

0J

m± SD 37.6 + 16.8 
(range) ( 3,6 - 60.7)

0-I

20,0 +10,5 

(1.S - 33.8)
0.54+0.18 

(0,23 - 0.87)

Figuur V I I ,1: Mucosa-opname (a), retentie (A r) en mucosa-transport fractie (A r/a) van ijzer

bi\ jonge volwassen mannen. 

n = 15

leeftijd = 22 - 4 8  jaar



4. De mucosa-opname (a), retentie (Ar) en mucosa-transport fractie (Ar/a) van ijzer 

bij jonge volwassen vrouwen

De resultaten zijn weergegeven in figuur V II,2. Wat betreft de vrouwen bij wie een 

latent ijzer-gebrek vermoed wordt zijn de resultaten weergegeven als een open 

rondje.

mucosa-opnanr.e99
a %
100 -

50-

o
o
oT

I
I
I c 

h i - 1
•o*

I •

1

111
± SD

o J  I

50,5 

± 18,7

Fe - retentie

Ar % 
100-

50-

ir

II

42,8 

± 16,2

0J

o
o

o»

----o

Ar

38,2 

± 22,8

ff

U

mucosa-transport-
fractie

Ar/a o
1.00- o

0,50

o*

1

OJ

*1

Ar/a

1

26,0 

± 12,7

0,71 

± 0,19

n

0,60

± 0,11

(range) (1 3 ,1- 78 ,8 ) (1 3 ,1- 68 ,3 ) (8 ,8 - 8 3 ,7 ) (8 ,8 - 5 0 ,8 ) (0 ,4 7- 1 ,06 ) (0 ,4 7- 0 ,81 )

Figuur V i l ,2: Mucosa-opname (a), retentie (A r) en mueosa-transport fractie (A r/a) van ijzer

bij jonge volwassen vrouwen.

I. •  en o jonge volwassen vrouwen (allen) n = 15

leeftijd  = 19-49 jaar

II. alleen •  idem , zonder latent l-'e-gebrok, n = 10

leeftijd = 19-49 jaar

5. De mucosa-opname (a), retentie (Ar) en mueosa-transport fractie (Ar/a) van ijzer 

bij patiënten met ijzergebrek

De resultaten zijn weergegeven in figuur V II,3. In deze figuuur is tevens het gebied 

aangegeven (m ± SD) waarin het merendeel der uitkomsten bij de groep jonge vol

wassen mannen ligt.



Ççf mucosa-opname Fe-retentie 
a % Ar%
100 -  100—

P<001

m+SD 69,2+19,8 
(range) (40.7-96.5)

50

OJ

mucosa-transport-  
Ar/a j  fractie

1’00-

" I f r r

••

P<0,01

67.1 + 19,9 
(37.9 - 95,3)

P< 0,01

0,97 + 0,05 
(0,88 -1,08)

Figuur VI 1,3: Mucosa-opname (a), retentie (Ar) en mucosa-transport fractie (A r/a) van ijzer

bij patiënten met ijzergebrek. 

n = 20

gearceerd: a. Ar en Ar/a bij jonge volwassen m annen (2. SD)

6. Bespreking

Verschillen tussen twee groepen werden onderzocht met de Wilcoxon-toets voor 

twee steekproeven. De significanties van eventuele verschillen zijn samengevat in de 

bijlage, voor a en Ar: tabel XI en voor Ar/a: tabel XII.

Indien de vrouwen met vermoedelijk latent ijzergebrek uit de groep ‘jonge vol

wassen vrouwen’ verwijderd worden is er géén significant verschil in a, Ar en Ar/a 

tussen mannen en vrouwen. Daarentegen is het verschil tussen zowel jonge vol

wassen mannen, respectievelijk vrouwen (vóór en na uitsluiten van latent Fe-gebrek) 

enerzijds en patiënten met ijzergebrek anderzijds in hoge mate significant voor 

zowel de mucosa-transport fractie (Ar/a) als de retentie (Ar) van ijzer (p <0 ,01). 

Wat betreft de mucosa-opname van ijzer (a) is er een significant verschil tussen 

patiënten met ijzergebrek en de groep jonge volwassen mannen (p <0 ,01 ) evenals 

de groep jonge volwassen vrouwen zonder aanwijzing voor latent Fe-gebrek 

(p <  0,02). Dit geldt echter niet voor de totale groep jonge vrouwen (p >  0,05).

Er is géén verschil in a, Ar en Ar/a tussen mannelijke (n = 6) en vrouwlijke (n = 14) 

patiënten met ijzergebrek (p >  0,10).



Indien elke vorm van ijzergebrek uitgesloten is (dus ook pre-latent ijzergebrek) 

bestaat er vermoedelijk géén verschil in ijzerabsorptie (a, Ar en Ar/a) tussen mannen 

en vrouwen.

In geval van ijzerdeficiëntie is er in beide geslachten een identiek goede toename van 

de ijzerabsorptie.

Het blijkt dat er bij ijzergebrek, t.o.v. normale proefpersonen, een significant hogere 

mucosa-opname, mucosa-transport fractie en retentie van ijzer is. Hierbij lijkt de 

mucosa-transport fractie het meest betrouwbaar te onderscheiden tussen enerzijds 

personen met voldoende ijzer en anderzijds patiënten met ongecompliceerd ijzer

gebrek.



RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR DE MUCOSA-OPNAME, 

DE MUCOSA-TRANSPORT FRACTIE EN DE RETENTIE 

VAN IJZER  BIJ BEJAARDEN

1. Inleiding

De proefpersonen werden geselecteerd volgens de criteria, vermeld in hoofdstuk III 

(tabel 111,1). De beenmergpunctie werd echter pas uitgevoerd op de eerste dag van 

liet ijzerabsorptie-onderzoek. Op deze wijze werden 47 proefpersonen onderzocht. 

Bij vier van hen was onvoldoende depót-ijzer in het beenmerg aanwezig. Deze 

werden ingedeeld bij de groep patiënten met ijzergebrek (codenrs: BM21, BM72, 

BV08, BV65).

Bij drie andere proefpersonen mislukte de bepaling der mucosa-opname van ijzer 

door onvoldoende defaecatie binnen 48 uur na ingestie van de proefdosis (codeurs: 

BM11, BV84). Eén van deze drie weigerde bovendien beenmergpunctie (codenr: 

BV33).

Het routine-haematologische onderzoek werd herhaald bij het begin van het Fe- 

absorptie-onderzoek. Enkele hierbij verkregen waarden zijn te vinden in de bijlage, 

tabel X III. Hier zijn tevens vermeld dc individuele gegevens betreffende het depót- 

ijzer, de ijzerabsorptie en (indien bepaald) van de 59Fe-utilisatie door de erythro- 

cyten.

2. Enkele haeniatologische gegevens

Om vergelijking met de basispopulatie (= de groep bejaarden bij wie het oriënte

rende onderzoek werd verricht) mogelijk te maken worden de bejaarde proef

personen in tabel V III,1 wederom gesplitst in groepen beneden en boven 75 jaar.

Door de gevolgde selectieprocedure vielen m.n. de proefpersonen af met aan

wijzingen voor ijzergebrek en een toxisch-infectieus proces. Bij de overblijvende 

groep bejaarden (tabel V III ,1) is er, t.o.v. jonge volwassen proefpersonen van het-



leeftijd (jaren) 11b (niniül/1) MCHC (mmol/1) 5 /  (/Jinol/l) TYBC (jumol/l) BSE (m m /1 hr)

groep m ± SD in ±SD m ± SD m ±SD m ± SD mediaan

(range) (range) (range) (range) (range) (range)

bejaarde m annen >  65 jr. 73 ±5 10,1 ±0,6 20,4 + 0.6 23 + 7 54 ± 5 6,5

n = 24 (66 - 8 3 ) (8.8-1 1,1) (18 ,5- 21 ,4 ) (1 1-39) (43 - 6 7 ) (1- 23 )

bejaarde man ïen 65 - 7 4  jr. 70 ±2 10,3 + 0.4 20,3 ±0,6 24 ± 7 56 ± 6 4,5

n = 16 (66 - 7 3 ) (9 ,5-11 .1 ) (18 ,5- 20 .9 ) (11 - 3 9 ) (43- 67 ) (1- 22 )

bejaarde m annen >  75 jr. 80 ±3 9.7 ±0,5 20,6 ±0,5 21 ±7 51 ±3 9.5

il = 8 (77 - 8 3 ) (8 .8- 10 ,7 ) (19 ,8- 21 ,4 ) (12 - 3 5 ) (47 - 5 4 ) (1- 23 )

bejaarde vrouwen >  65 jr. 70 ± 3 9,2 ± 0,4 20,8 ± 1,4 18 + 2 57 ± 7 11

n = 16 (65 - 7 7 ) (8 ,2 - 1 0 ,0 ) (19 ,0- 24 ,1 ) (14 - 2 4 ) (46- 72 ) (3- 31 )

bejaarde vrouwen 65- 74  jr. 69 ±2 9,2 + 0.5 21,0+ 1,4 19 + 3 5 7±7 11

n =  14 (65 - 7 4 ) (8 ,2-10 ,0 ) (19 ,2- 24 ,1 ) (14- 24 ) (46- 72 ) (3- 31 )

bejaarde vrouwen > 75 jr. 76 9,2 10,6 18 58,5 12

n = 2 (75 - 7 7 ) (8 ,8- 9 ,6 ) (19 ,0- 20 ,1 ) (17- 18 ) (51- 66 ) (8- 16 )

patiënten met Fe-gebrek 37 ± 13 7.1 ±1.6 19.4 ± 2,1 6± 5 75 ± 1 2 11

n = 14 < 6 0  jr. (16 - 5 7 ) (4 ,2- 9 ,1 ) (1 5 .1- 22 ,5 ) (1- 17 ) (57 - 9 7 ) (1- 27 )

patiënten niet Fe-gebrek 75 ±7 8.2 ± 1,7 19,9± 1,5 11 ±5 69 ±13 9,5

n = 6 >65  jr. (67 - 8 4 ) (5 ,5- 10 .2 ) (17 ,9- 22 ,2 ) (6- 18 ) (54- 85 ) (8- 22 )

Tabel V l l l . l . Fnkele haematologisehe gegevens van groepen bejaarde proefpersonen en patiënten met ijzergebrek bij wie onderzoek van de 

I;e-absorptic geschiedde.

In de groepen ‘patiënten met Fe-gebrek’ bevinden zich personen met prc-latent, latent en m anifest Fe-gebrek.



groep

R.C.S.

± + + (+) + + ++(+)

erythroljlasten

spor. ± +

(ring)
+

mannen n = 

(%)

2

(8.3)
10

(41,7)
7

(29.2)
5

(20.8)
0

(0)

2

(8,3)
5

(20,8)
15
(62.5)

1

(4.2)
1

(4,2)

vrouwen n = 

(%)

2

(12,5)
8

(50.0)

2

(12.5)
3

(18,8)
1

(6.2)
5

(31,2)

2

(12,5)
7

(43.7)

2

(12,5)
0

(0)



zelfde geslacht, geen verschil in lib, MC1IC en SY. Daarentegen wordt ook bij deze 

geselecteerde groep gezonde bejaarden ongewijzigd een lagere TYBC en een hogere 

BSU. gevonden!

In tabel V III.2 zijn de resultaten van liet onderzoek naar het depót-ijzer bij bejaar

den weergegeven.

Contróle-resultaten, verkregen bij jonge proefpersonen, zijn helaas niet beschikbaar 

voor het depót-ijzer. Als normale beoordeling volgens de criteria van Ploem (hoofd

stuk 111,8 a) geldt voor het ijzer in het R.E.S.: ± of + en voor de erythroblasten: ±. 

Als tussengradering werd +(+) en ++(+) ingevoerd, m.n. om het gemiddelde der 

waarderingen door de diverse beoordelaars beter tot uitdrukking te brengen. 

‘Normale’ bejaarde proefpersonen zijn geselecteerd op grond van de aanwezigheid 

van voldoende depót-ijzer. In de gebruikelijke betekenis kan er dus inderdaad bij 

niemand sprake zijn van ijzergebrek.

mucosa-opname Fe-retentie
a % Ar %
100 -  100—

mucosa - transport-
. / fractieAr/a

0.

m± SD 
(range )

474+20.8 
( 5,8-84,/.)

31,5 ±18.1 
(1.5-67,4)

0.64+0,18 
(0,26 -0,92)

Figuur V I I I ,1: Mucosa opnam e (a), retentie (A r) en mucosa-transport fractie (A r/a) van ij/.er

b ij gezonde bejaarde mannen. 

n =  24

Gearceerd: norm ale jonge volwassen m annen (2 .SD )

Gepuncteerd: patiënten met ijzergebrek, d en 9 (2 .SD )



3. De mucosa-opname (a), retentie (Ar) en mucosa-transport fractie (Ar/a) van ijzer 

bij bejaarde mannen

De resultaten worden gepresenteerd in figuur V III,I.

Zowel voor de mucosa-opname, de retentie als voor de mucosa-transport fractie van 

ijzer liggen de gemiddelde waarden bij bejaarde mannen hoger dan bij de jonge 

referentie-groep. Het verschil is alleen significant wat betreft de Fe-retentie (Wil- 

coxon-toets: p <  0,05).

De bejaarde proefpersonen werden onderverdeeld in een ‘jonge’ en een ‘oude’ 

groep. Bij de mannen werd, om groepen van gelijke omvang te verkrijgen, de grens 

gelegd bij het 72e jaar. Dit wijkt af van de eerder gemaakte splitsing in een groep 

beneden en boven 75 jaar. De aldus berekende waarden voor a, Ar en Ar/a zijn 

vermeld in tabel V III,3.

Tabel V1U.3. a, Ar en Ar/a-ratio bij bejaarde mannen van 65 t/m . 71 jr. cn van 72 jr. en ouder.

groep n leeftijd

in

a

m ± SD 

(range)

Ar 

ill ± SD 

(range)

Ar/a 

m ± SD 

(range)

mannen 65-71 jr. 12 68 49,2

±25,6

(5 ,8-84 ,4 )

36,1

±22,5

(1 ,5- 67 ,4 )

0,69

±0,20

(0 ,2 6- 0 ,92 )

man nen >  72 jr. 12 77 45,6

±15,6

(22 ,1- 74 ,7 )

27,0

±11,4

(8 ,2 - 5 2 ,3 )

0,59

±0,15

(0 ,3 7- 0 ,87 )

Voor de onderzochte waarden bestaat geen significant verschil tussen de twee groe

pen bejaarde mannen. De significant hogere uitkomst van de Fe-retentie bij bejaarde 

t.o.v. jongere mannen berust kennelijk wel op enkele (afwijkende? ) hoge waarden 

in de groep 65-71 jaar en niet op afwijkende waarden in de oudste groep bejaar

den.

4. De mucosa-opname (a), retentie (Ar) en mucosa-transport fractie (Ar/a) van ijzer 

bij bejaarde vrouwen

De resultaten zijn weergegeven in figuur VIN,2.

Er bestaat géén significant verschil in mucosa-opname, retentie en mucosa-transport 

fractie van ijzer tussen jonge en bejaarde vrouwen.

Ook de bejaarde vrouwen werden in twee gelijk grote groepen verdeeld, waardoor



9SUd A

mucosa-opname Fe-retentie 
Ar%

100— 100-

mucosa-transport-  
Ar/a fractie
1.00*:

050

35.2+ U.4 

(15,7-61.5)

0-I
24,0+10.0 

(6,5- 50,5)

••

0,68+0,15 

:0.42 -0,91)

Figuur V I I I .2: Mucosa-opname (a), retentie (A r) en mucosa-transport fractie (A r/a) van ijzer

bij gezonde bejaarde vrouwen. 

n = 16
Gearceerd: normale jonge volwassen vrouwen (2 .SD )

Gepuncteerd: patiënten m et ijzergebrek, 6 en 9 (2 .SD )

de grens kwam te liggen bij het 70e jaar, dit i.t.t. de verdeling voor de haematolo- 

gische parameters. De op deze wijze verkregen waarden voor a, Ar cn Ar/a zijn 

vermeld in tabel V III,4. De waarden in beide groepen zijn vrijwel identiek.

Tabel V I1 L.4. a, Ar en Ar/a-ratio bij bejaarde vrouwen van 65 t/m  69 jr. en van 70 jr. en ouder.

groep n leeftijd

m

a

m ± SD 

(range)

Ar 

ni ± SD 

(range)

Ar/a

m ± SD

(range)

vrouwen 65 -69 jr. 8 68 37,7

±14,9

(17 .2- 61 ,5 )

24,1

± 7,4 

(1 5 ,6- 38 ,8 )

0,67

±0,15

(0 ,5 4- 0 ,91 )

vrouwen >  70 jr. 8 72 34,7

±14,8

(15 ,7- 59 ,0 )

23,9

±12,7

(6 ,5 - 5 0 ,5 )

0,68

±0,17

(0 ,4 2- 0 ,86 )



5. Vergelijking van jonge en bejaarde patiënten met ijzergebrek

De waarden voor a, Aren Ar/a bij deze twee groepen patiënten met ijzergebrek zijn 

afgebceld in figuur V! 11,3-

Dcze patiënten werden reeds pader beschreven in hoofdstuk VII. Bij vergelijking 

van de groep jonger en ouder dan 65 jaar is er geen verschil aantoonbaar in mucosa- 

opname, retentie cn mucosa-transport fractie van ijzer.

a % 
100 -

mucosa-opname Fe-retentie

50-

Ar %  
100 -

• • 
• •

00

• •

o
o

mucosa-transport-  
A / • factieAr/a 5

“o r  :‘.'L 8v"
o

50- 0,50
• • X •2

~ 1 
X• o m 9

o

0- I n 0- I I 0- I n
m 70.4 66,3 69,4 61,9 0.98 0.94
SD 19.7 21,5 20.6 19,0 0.05 0,0 4

range ) 140,7-94,5) (40.9-96,5) (40.8-95,3) (37,9-84,8) (0,92-1,08) ( 0,88-0,99!

Figuur V I I I ,3: Mucosa-opname (a), retentie (A r) en mucosa-transport fractie (Ar/a) van ijzer

bij patiënten met ijzergebrek.

I : personen <60  jaar, n = 14 

II: personen >65 jaar, n = 6

6. Bespreking

Verschillen werden onderzocht met de Wilcoxon-toets voor twee steekproeven. In 

tabel XI en XII (bijlage) zijn de significanties van eventuele verschillen tussen de 

onderzochte groepen weergegeven.

De in dit hoofdstuk beschreven onderzoekresultaten geven een antwoord op twee 

der in de Inleiding genoemde vraagstelling.



Bestaat er bij kennelijk gezonde bejaarden, in vergelijking met jongere proef

personen, een verminderde absorptie van een fysiologische hoeveelheid anorganisch 

ijzer?

Antwoord:

De absorptie van een fysiologische hoeveelheid anorganisch ijzer (1 mg Fe++) is bij 

kennelijk gezonde bejaarde mannen en vrouwen niet verminderd t.o.v. jonge, vol

wassen proefpersonen van hetzelfde geslacht. Dit geldt zowel voor de mucosa- 

opname, de mueosa-transport fractie als voor de retentie van ijzer.

Vraagstelling 2:

Is er bij bejaarden met ongecompliceerd ijzergebrek een adequate toename van de 

ijzerabsorptie?

Antwoord:

Bij patiënten met ijzergebrek is zowel de mucosa-opname, de mueosa-transport 

fractie als de uiteindelijke retentie van ijzer aanzienlijk hoger dan bij personen 

zonder ijzergebrek. Wat al deze waarden betreft is er géén verschil tussen de onder

zochte jonge en bejaarde patiënten met ongecompliceerd ijzergebrek.

Op grond van het onderzoek bij jonge volwassenen en patiënten met ijzergebrek kan 

men stellen dat een ijzer-retentic van méér dan 50% vrijwel zeker wijst op ijzer- 

deficiëntie. In dat geval hebben drie mannen in de groep 65-71 jaar ijzergebrek, 

ondanks het feit dat er voldoende ijzer in het beenmerg gezien werd en ondanks de 

gevolgde selectie-procedure.

Deze mannen (codeurs) zijn:

BM09: rustige fase asthmatische bronchitis. Enkele malen werd een wat hoog Hb 

gevonden. In 1964 Sippy-kuur ondergaan, thans echter geen maagklachten en geen 

dieet.

BM26: bij herhaald onderzoek positieve benzidine-reactie van de faeces. Gebruikt 

af en toe aspirine. Bij aanvullend onderzoek werden bloedende rectumpoliepen 

gevonden.

BM62' tot zes jaar geleden bloeddonor geweest. Bij herhaling geen occult bloed in 

de faeces.

Ook proefpersoon BM72 was bloeddonor, en wel tot één jaar vóór het onderzoek 

naar de ijzerabsorptie. Wegens onvoldoende depót-ijzer werd hij opgenomen in de 

groep patiënten met ijzergebrek.



Behoudens de drie boven genoemde mannen hadden nog twee bejaarde proef

personen met voldoende ijzer in hel R.E.S. een Fe-retentie van meer dan 50% 

(BM78 en BV 16).

Enkele gegevens van deze proefpersonen zijn vermeld in tabel VJ 11,5.

Ter oriëntatie zijn hierin ook corresponderende gegevens betreffende bejaarde 

proefpersonen met ongecompliceerd ijzer-gebrek opgenomen.

Kennelijk is liet mogclijk dat de darmmucosa reeds méér ijzer gaat absorberen 

terwijl in het beenmerg nog voldoende ijzer aanwezig is!

Men zou zicli kunnen voorstellen dat hier sprake is van ‘functioneel ijzergebrek’ 
waarbij het depót-ijzer niet snel genoeg utiliseerbaar is en de darmmucosa door een 

hogere absorptie aan de grotere ijzerbehoefte tracht tegemoet te komen.

In vergelijking met de bekende vormen van ijzergebrek (met ontbreken van depót- 

ijzer) is de mueosa-transport fractie aan de lage kant. Men zou kunnen veronder

stellen dat er factoren zijn die de mucosa-opname van ijzer reguleren die gevoeliger 

reageren op een ijzerbehoefte dan factoren die het mueosa-transport regelen. Men 

moet dan aannemen dat deze factoren niet identiek zijn.

Zelfs indien men alle bejaarde mannen met een Fe-retentie hoger dan 50% uit de 

normale groep elimineert, dan is er géén geringere mucosa-opname, mueosa- 

transport fractie en retentie van ijzer t.o.v. jongere mannen. De conclusie van 

andere auteurs dat de absorptie van Fe++ op oudere leeftijd slechter is dan bij jonge 

mensen (zie hoofdstuk 11,7) wordt met de bevindingen in dit hoofdstuk weerlegd.



geslacht leeftijd

Ür.)

f 'c in R. f-S. a

(%)

Ar

(%)

Ar/a Fc-utilisatic

(7c)

groep A. 1 . m 66 + 81,6 66,4 0,81 76

2. ni 66 + 84,4 65,9 0,78 78

3. m 71 4- 76,0 67,4 0,89 84

4. m 79 + 74,7 52,3 0,70 81

5. vr 74 + 59,0 50,5 0,86 70

m ± SD 75,1 ±9,9 60.5 + 8,3 0.81+0,07 78±5

groep B. 1 . m 80 Sp. 71,7 65,1 0,91 78

2. m 68 Sp. 84.5 82.5 0,98 n.b.

3. m 67 - 40.9 37,9 0,93 il. b.

4. vr 84 Sp. 52,3 49,5 0,95 78

5. vr. 74 - 52,1 51,5 0,99 n.b.

6. vr. 76 - 96.5 84,8 0,88 127

m ± SD 66,3 ±21.5 61,9 ± 19,0 0,94 + 0,04 94 ±28

Tabel V III.5 . Knkclc gegevens betreffende dc nmcosa-opnnmc (a), retentie (Ar), mucosa-transport fractie (Ar/al en utilisatie van ijzer bij:

A. normale bejaarde proefpersonen met ‘functioneel ijzer-gebrek' (voldoende ijzer in het R.E.S., docli een ijzerretentie van 

meer dan 50%).

B. bejaarde patiënten met ongecompliceerd ijzer-gebrek (onvoldoende ijzer in het R. I '.S.).



HERHALING VAN HET ONDERZOEK NAAR DE IJZER-ABSORPTIE BIJ 

DEZELFDE GROEP BEJAARDEN MET Fe++ DAN WEL Fe+++ ALS PROEF

DOSIS

1. Inleiding

Door herhaling van het onderzoek van de mucosa-opname, het mucosa-transport en 

de retentie van ijzer, waarbij de proefpersonen als eigen controle dienden, werd 

nagegaan of de gemiddelde uitkomsten bij een groep bejaarden reproduceerbaar 

waren. Tevens kon een indruk verkregen worden omtrent de reproduceerbaarheid 

van het onderzoek bij een individuele proefpersoon. Door Fennis (1975) werd 

reeds, voor een groep van 36 patiënten met achylia gastrica, aangetoond dat de 

waarde voor de retentie van 0,56 mg Fe++ goed reproduceerbaar is. Tussen de 

eerste en de tweede meting verliep maximaal 9 weken. De gemiddelde Fe-retentie 

was beide malen 38% met een SD van 23%. Magnusson (1916) vond bij 22 patiënten 

die een antrectomie hadden ondergaan voor de retentie van 0,56 mg Fe++ de eerste 

maal 38,9 ± 3,9%(m ± S.E.M.) en ongeveer twee jaar later 42,7 ± 4%.

Gegevens omtrent de reproduceerbaarheid van de bepaling van de mucosa-opname 

en van het mucosa-transport van ijzer ontbreken tot dusver.

Ongeveer anderhalf jaar na voltooiing van het onderzoek naar de ijzerabsorptie 

werden alle bejaarden die hieraan hadden deelgenomen schriftelijk uitgenodigd mee 

te doen aan herhaling van dit onderzoek. Ook degenen bij wie het eerste onderzoek 

ten dele mislukt was en degenen met onvoldoende depót-ijzer werden aange

schreven, in totaal 27 mannen en 20 vrouwen. Hun reactie op het verzoek tot 

hernieuwde deelname is samengevat in tabel IX ,1.

Bij 36 proefpersonen (enkelen vielen om praktische redenen af) werd het onderzoek 

naar de ijzerabsorptie tenslotte herhaald.

De proefdosis en onderzoekprocedure zijn beschreven in hoofdstuk IV. Enkele,



Tabel IX .1. Reactie van 47 aangeschreven proefpersonen op liet verzoek tot hernieuwde deel

name aan een onderzoek naar de absorptie van ijzer.

groep

bereid om weer 

deel te riemen

niet bereid om 

weer deel te ne

men

geen antwoord 

(reden)

bejaarde mannen 

n=  27

23 (= 85%) 

bereid, maar 

verhinderd: 

*1 (= 4%)

2 (= 7%) 1(= 4%) 

(overleden)

bejaarde vrouwen 

n = 20

16 (= 80%) 3 (= 15%) 1 (= 5%)

(opname in Rus

sisch ziekenhuis 

vvg. hartinfarct 

aldaar).

* opname revalidatie-kliniek \vg. motorische aphasie.

willekeurig gekozen, proefpersonen kregen thans 1 mg Fe+++ i.p.v. 1 mg Fe++ als 

carrierdosis.

Bij dit herhaalde onderzoek werd wel aanvullend laboratoriumonderzoek maar 

geen beenmergpunctie verricht.

Aan twee bejaarde vrouwen met ijzergebrek (lege depóts) was gedurende drie maan

den 3 dd 120 mg ferrosulfaat toegediend, ongeveer een half jaar vóór herhaling van 

het onderzoek. De resultaten worden apart vermeld.

Eén man met ijzergebrek (BM72) had 'vóór ingestie van de tweede proefdosis een 

ontbijt genuttigd. Ook deze onderzoekresultaten worden apart vermeld.

2. Enkele haematologische gegevens 

Deze zijn samengevat in tabel IX ,2.

De gemiddelde waarden voor Hb, MCHC, SY, TYBC en BSE zijn nauwelijks ge

wijzigd twee jaar na het eerste onderzoek. Het is derhalve niet te verwachten dat er 

na dit eerste onderzoek van de ijzerabsorptie veranderingen zijn opgetreden die een 

vergelijking van de hernieuwde metingen met de eerder verkregen resultaten 

onbetrouwbaar maken.

3. Resultaten van het herhaalde onderzoek van de ijzer-absorptie

De resultaten worden gepresenteerd in figuur IX ,1 (de mucosa-opname van ijzer), 

figuur IX ,2 (de Fe-retentie) en figuur IX ,3 (de mueosa-transport fractie van ijzer).



Tabel 1X.2. Overzicht van enkele haeinatologische gegevens, verkregen bij het eerste (I) en bij 

het herhaalde (11) onderzoek van de ijzer-absorptie bij dezelfde proefpersonen.

A : n = 23 13 : n = 10 C : n = 3

bepaling nb M.C.H.C. S. Y. T. Y.B.C. B.S.E.

groep

‘normalen’

A. Fe** 1

Fe~ 11

m ± SD 

(range)

9.9 ±0,7 

(8,6-1 1,1) 

9,6 ±0,8 

(7 ,9-11,7)

m ± SD 

(range)

20,4±0,7 

(18,5-22,2) 

20,1 ±0,7 

(18,1-21,3)

m ± SD 

(range)

21 ±6 

(11-35) 

21 ±5 

(12-33)

m ± SD 

(range)

53 ± 8 

(34-67) 

56 + 9 

(39-72)

mediaan

(range)

8

(2-31)

9

(2-29)

B. 1-V* 1 

Fe*** 11

9.5 ±0,6 

(8 ,2-10,4)

9.5 ±0,6 

(8,6- 10,5)

20,7 ±1,1 

(19,2-23,2) 

20,5 ±0,5 

(19,6-21,2)

20 ±7 

(15-39) 

22 ±5 

(16-32)

56 + 7 

(51-72) 

55 ±11 

(39— "3)

11,5

(1-23)

12

(2-26)

‘Fe-gebrek’

C. Fe“  I

l'e** 11

9,1 ±1,0 

(8 ,2-10,2) 

9,6 ± 1,1 

(8 ,6-10,7)

20,8 ±1,3 

(19,6-22,2) 

20,0±0,3 

(19,7-20,2)

13 ±6 

(6-18) 

17 ± 3 

(14-20)

65 + 11 

(54-75) 

62 + 5 

(58-68)

21

(9-21)

13

(4-30)

m u cosa-o pn am e
Fe++  Fe++

cfQ
a %

100—

p>0,05

50-

0-1 I  IE
m 46,8 40,1

SD ±19,5 ±17,7
(range) (17,5-81,6)08,2 - 68,6) 

n 16

a %

Fe++

p̂ O.OI
Fe+ + +

±177 t l  1,9
(172-62.4) ( 0,0-37,3) 
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/iguur IX ,1: Herhaling van het onderzoek naar de mucosa-opname van ijzer bij dezelfde

proefpersonen na een periode van ± 2 jaar.

De eerste maal (I) kregen allen Fe++, de tweede maal (II) Fe++ dan wel Fe+++ 

als proefdosis.



Fe-retentie
cr9
Ar % 
1 0 0 -

Fe++ Fe++ 
p>0,10

o o

50-

OJ I  K
m 278 26,1

SD ±16,4 ±14,3
(range)(6,5-674) (5,6- 69,6) 

n 22

Ar %  

1 0 0 -

Fe + + 
p<0,01

Fe++'

±1 2,3 ±8.0
(15,6-50.5) (0,0-2 4,3) 

10

I'iiiuur IX ,2: Herhaling van het onderzoek naar de retentie van ijzer bij dezclf'de proefper

sonen na een periode van ± 2 jaar.

De eerste maal (1) kregen allen Fe++, de tweede maal (11) Fe++ dan wel Fe+++ 

als proefdosis.

De resultaten van de twee maal onderzochte patiënten met ijzergebrek zijn niet in 

deze figuren verwerkt en worden hier apart vermeld:

a. de twee bejaarde vrouwen die gedurende drie maanden ijzer-suppletie ontvingen. 

Tussen haakjes dc resultaten van het eerste onderzoek.

13V65: a = 43,2% (52,1 %), Ar = 39,0% (51,5%), Ar/a = 0,90 (0,99).

BV08: a = 64,6% (52,3%), Ar = 56,1% (49,5%), Ar/a - 0,87 (0,95).

b. de bejaarde man met ijzergebrek die bij het tweede onderzoek vóór ingestie van 

de proefdosis gegeten had. Tussen haakjes de resultaten van het eerste onder

zoek.

BM72: a - 25,2% (84.5%), Ar = 20,4% (82,5%), Ar/a = 0,81 (0,98).

4. Bespreking

De resultaten in dit hoofdstuk werden onderzocht met de Wilcoxon-rangtekentoets 

voor paar-differenties.



m u c o sa- tran sp o r t fra c t ie  
CfQ Fe++ Fe+ +
Ar/a p>0,10
1.0 0 -  •

0.50- 1

oJ I n
m 0,64 0.68

SD ± 0,U  ±0,13
(range) (0,37-0.89) (0.50 -0,99) 

n 16

Fe+ +■ Fe+ + +

0,75
±0,15

066

±0,20
(0,5 0-0,91) (0,48-1.07) 
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Figuur IX ,3: Herhaling van liet onderzoek naar de mucosa-transport fractie van ijzer bij 

dezelfde proefpersonen na een periode van ± 2 jaar.

De eerste maal (I) kregen allen Fc++, de tweede maal (II) Fe++ dan wel Fe++'r 

als proefdosis.

a. Herhaling van het onderzoek met Fe++ als carrier

Zoals reeds werd opgemerkt door andere auteurs (zie inleiding van dit hoofdstuk) 

is, bij dezelfde groep proefpersonen, de gemiddelde Fe-retentie waarde goed repro

duceerbaar. Er is géén verschil aantoonbaar tussen de gemiddelden (p >  0,10). Het

zelfde geldt voor de mueosa-transport fractie (p >  0 ,10).

Wat betreft het verschil tussen beide metingen van de mucosa-opname van ijzer 

werd voor de gemiddelde waarde gevonden: 0,10 <  p <  0,05.

Toch is de reproduceerbaarheid van een individuele meting van de mucosa-opname 

van ijzer (a) niet slechter dan van de Fe-retentie (Ar) of van de mueosa-transport 

fractie van ijzer (Ar/a). De reproduceerbaarheid kan worden uitgedrukt d.m.v. de 

duplo-fout (= s)1 :

/  Sd2
1. duplofout = s = v  ~—  d = verschil tussen eerste en tweede waarneming bij een

^ n proefpersoon

n = aantal proefpersonen



a : s = 9,9 (% loegediende dosis)

Ar : s =10,3 (% toegediende dosis)

Ar/a : s = 0,11 (fractie)

De variatic-coëfficiënt, berekend t.o.v. het gemiddelde van de eerste en de tweede 

serie bepalingen bedraagt voor a : 23%, voor Ar : 38% en voor Ar/a : 17%.

Het blijkt dat, voor een individuele proefpersoon, de mucosa-transport fractie de 

best reproduceerbare waarde is.

De individuele variaties zijn soms zo groot dat zij slechts ten dele kunnen berusten 

op de onnauwkeurigheid van de bepaling (zie hoofdstuk V,5). Het lijkt ook niet 

waarschijnlijk dat de verschillen veroorzaakt worden door het longitudinale 

karakter van het onderhavige onderzoek en dan een gevolg zijn van het ouder 

worden van deze groep bejaarde proefpersonen. Bij enkele proefpersonen zijn waar

schijnlijk toch veranderingen in de ijzerstatus opgetreden die de ijzerabsorptie 

beïnvloeden. Ook is het mogelijk dat enkele proefpersonen zich niet bij beide 

onderzoeken strikt aan de voorschriften hebben gehouden en b.v. toch iets hebben 

gegeten of gedronken vóór ingestie van de proefdosis. Het drinken van een kopje 

thee, ’s ochtends na het opstaan, is bij veel bejaarden een vaste gewoonte. Hiervan 

zal men niet graag afwijken, zeker niet met het vooruitzicht tot 12 u u r ’s middags 

nuchter te moeten blijven terwijl het drinken van gewoon water, volgens onze 

voorschriften, toch was toegestaan. Dialer, e.a. (1975) vervingen in een ongeveer 

identieke proefopstelling als boven beschreven het water door thee. Zij vonden op 

deze wijze dat de ijzer-retentie gereduceerd werd van (gemiddeld) 30,9 naar 11,9%. 

Een dergelijke vermindering van de retentie zal in eerste instantie een gevolg zijn 

van een geringere mucosa-opname van ijzer.

Thans kan wederom één van de vraagstellingen beantwoord worden.

Vraagstelling 3:

Zijn de gevonden waarden voor de diverse stappen van het ijzerabsorptie proces ook 

bij oude mensen betrouwbaar en reproduceerbaar?

Antwoord:

De gemiddelde waarden voor de mucosa-opname, de mucosa-transport fractie en de 

retentie van ijzer zijn bij een groep bejaarde proefpersonen, die dienden als eigen 

contrôle, goed reproduceerbaar. De spreiding van de waarden binnen een groep 

(normale) proefpersonen is echter groot. De individuele variatie bij eenzelfde proef

persoon is vaak groter dan men zou verwachten uit de onnauwkeurigheid van de 

bepalingsmethode. Verandering van de ijzerstatus en, meestal niet bekende, 

factoren betreffende de proefopstelling kunnen hierbij een rol spelen.



b. Herhaling van het onderzoek met Fe+++ als carrier

Er bestaat een aanzienlijke vermindering van de ijzerabsorptie indien, aan dezelfde 

bejaarde proefpersonen, 1 mg Fe+++ in plaats van 1 mg Fe++ in een proefdosis 

wordt toegediend. T.o.v. Fe++ bedraagt de mucosa-opname van Fe+++slechts 51% 

(p <  0,01) en de retentie van Fe+++ maar 45% (p <  0,0J).

De mueosa-transport fractie van Fe+++ is t.o.v. Fe++ niet significant verschillend 

(p>0 ,10 ), hoewel de gemiddelde waarde wel lager is. Een vermindering van de 

mueosa-transport fractie werd ook niet verwacht daar de intracellulaire lotgevallen 

van ijzer niet veel zullen verschillen, of dit nu als chelaat (Fe++ of Fe+++) dan wel 

in geïoniseerde vorm (Fe++) de mucosa-cel is binnengekomen.

Men kan dus de mueosa-transport fractie van ijzer als een waarde beschouwen die 

onafhankelijk is van de valentie van het oraal toegediende ijzer, en waarschijnlijk 

ook van andere factoren die van belang zijn op intraluminaal niveau en hier de 

mucosa-opname (en dan secundair ook de retentie) van ijzer beïnvloeden.

De absorptie van Fe+++ werd niet vergeleken met jonge, normale proefpersonen. 

Heinrich, e.a. (1971) hebben echter bij een, wat betreft de leeftijd niet nader 

omschreven, groep proefpersonen zonder ijzergebrek de retentie vergeleken van o.a.

0,56 mg Fe++ en Fe+++. De gemiddelde retentie van Fe++ was 30%, van Fe+++ 

daarentegen 12%. Deze vermindering is groter dan bij de boven beschreven groep 

bejaarden. Aangenomen kan worden dat bij bejaarden, evenals voor Fe++, de 

absorptie van Fe+++ niet verminderd is t.o.v. jongere mensen. Dit is niet in overeen

stemming met de veronderstelling van Jacobs e.a. (1969) dat de absorptie van 

Fe+++ op oudere leeftijd minder wordt.

De volgende vraagstelling kan nu beantwoord worden.

Vraagstelling 4:

Hoe is bij bejaarden het verschil in absorptie tussen twee- en drie-waardig ijzer? 

Antwoord:

Drie-waardig ijzer wordt door bejaarden slechter geabsorbeerd dan twee-waardig 

ijzer. Zowel voor de mucosa-opname als voor de retentie is de gemiddelde verhou

ding tussen Fe++ en Fe+++ ongeveer 2 :1 .

Er wordt geen significant verschil gevonden wat betreft de mueosa-transport fractie 

bij toediening van twee- of drie-waardig ijzer.

Wij weten niet of bij de hier beschreven bejaarde proefpersonen al dan niet een 

atrofische gastritis bestond. Dit lijkt echter niet zo essentieel. Immers, bij een veel 

extremere stoornis van de zuurproduktie door de maag, de achlorhydrie, heeft



Fennis (1975) aangetoond dat de retentie van Fe+++ vrijwel nul is, terwijl Fe++ 

normaal en haemoglobine-Fe zelfs beter dan normaal geabsorbeerd wordt. De 

frequentie van ijzergebrek bij deze groep patiënten lijkt niet groter te zijn dan bij 

mensen met een normale maagzuurproduktie.

Bij één onzer proefpersonen (BM15) werd een mucosa-opname en retentie van 

Fe+++ van 0% gevonden, terwijl Fe++ goed geabsorbeerd werd. Een achlorhydrie 

werd hier niet nader uitgesloten. Wel werden in het beenmerg lichte megaloblastaire 

kenmerken waargenomen bij een wat laag serum-vit.Bl 2. (148 ng/1) en een normaal 

serum-F.A. (8,5 ng/ml). Een laag serum-vit.B-12 werd overigens bij 17% van de 36 

proefpersonen gevonden bij wie het ijzerabsorptie onderzoek herhaald werd (d.i. 6 
personen met een vit.B-12 lager dan 150 ng/1), terwijl slechts één maal (BV08, 

tevens ijzergebrek) een te laag serum-F.A. (2,1 ng/ml) gevonden werd. Géén van 

allen had een anaemie. Wel had één vrouw (BV63) uitgesproken megaloblastaire 

kenmerken van het beenmerg, een flink verlaagd serum-vit.B-12 (76 ng/1) en te véél 

ijzer in het beenmerg-R.E.S. (++(+)).



DE 59 FE-UTILISATIE DOOR DE ERYTHROCYTEN BIJ JONGE VOLWASSE

NEN EN BEJAARDEN

I. Inleiding

Tijdens de erythropoiese wordt ijzer ingebouwd in de jonge erythrocyten.

Dit ijzer is afkomstig van. afgebroken erythrocyten (re-utilisatie), uit de voeding 

(utilisatie) en, indien aanwezig, uit de ijzer-depóts van het lichaam. Bij ijzergebreks- 

anaeinie schiet de aanvoer van ijzer tekort. Bij de gebruikelijke definities van ijzer

gebrek gaat men er steeds van uit dat in eerste instantie de ijzerdepóts uitgeput 

raken. Vervolgens tracht het lichaam door een verhoogde opname van ijzer uit de 

darm alsnog aan de ijzerbehoefte te voldoen. Wij vonden een verhoogde ijzer- 

opnaine bij enkele bejaarden met nog voldoende ijzervoorraad in het beenmerg, 

terwijl bij hen geen aanwijzing bestond voor een ijzerstapelingsziekte (hoofdstuk 

VIII). Men kan dan spreken van ‘functioneel ijzertekort’ , het depót-ijzer komt niet 

snel genoeg ter beschikking van de erythropoiese. Bij een aanzienlijk acuut bloed

verlies is dit een begrijpelijke situatie. Treedt een dergelijk functioneel ijzertekort 

op bij chronisch bloedverlies of vergelijkbare situaties dan kan men veronderstellen 

dat het voorraad-ijzer niet snel genoeg vrij gemaakt kan worden. Ook is het mogelijk 

dat een deel van het plasma-ijzer (afkomstig van erythrocyten-afbraak of uit de 

voeding) wordt opgeslagen in de ijzerdepóts, ondanks een verhoogde erythropoie- 

tische aktivitèit, en vervolgens slecht mobiliseerbaar is. Met behulp van ferro- 

kinetisch onderzoek kan men deze processen nader analyseren.

Omdat wij getroffen werden door de ruime ijzervoorraad bij relatief veel van onze 

‘normale’ bejaarde proefpersonen (tabel V III,2), vroegen we ons af o f de utilisatie 

van uit de voeding opgenomen ijzer bij bejaarden mogelijk verminderd was ten 

opzichte van jonge, gezonde proefpersonen. Dit gold te meer daar er vaak lage 

serum-ijzer waarden en gemiddeld een lage TYBC bij de bejaarden gevonden 

werden. Een dergelijke combinatie vindt men, echter in meer uitgesproken vorm, bij 

‘toxisch infectieuze’ processen.



Het onderzoek van de 59 Fe-ntilisatic door de erythrocyten (waarde na ongeveer 14 

dagen) werd gecombineerd met het onderzoek naar de ijzerabsorptie (methode: zie 

hoofdstuk III,8b).

Bij de interpretatie van het resultaat van het Fe-utilisatie onderzoek moet men er 

rekening mee houden dat het ijzer per os werd toegediend en derhalve de lever

gepasseerd is alvorens in de grote circulatie te komen en het beenmerg te bereiken.

De resultaten zijn niet geheel te vergelijken met onderzoek-resultaten waarbij 59Fe- 

transferrine intraveneus wordt toegediend. Uit oppervlakte-metingen van de radio

activiteit, afkomstig van 59Fe, boven de lever en het sacrum (erythroide beenmerg) 

is bekend dat m.n. bij toxisch infcctieuze processen een grote hoeveelheid 59Fe- 

transferrine in de lever achterblijft (Najeim, e.a., 1970).

Bij de berekening van de 59Fe-utilisatie moet men beschikken over een waarde voor 

het bloedvolume. Deze werd berekend m.b.v. een nomogram (zie hoofdstuk III,8b), 

rekening houdend met geslacht, leeftijd en gewicht. Bij proefpersonen met een sterk 

afwijkende lichaamsbouw werden de resultaten van het onderzoek der ijzerutilisatie 

niet bewerkt. Als maat voor de lichaamsbouw werd de Quetelet-index1 gebruikt. 

Uitgesloten werden proefpersonen die de onderstaande uiterste waarden over

schreden:

jonge mannen : Q = 200—270 

jonge vrouwen : Q =  180 -250 

bejaarden : Q =  195-295

2. Resultaten

Deze worden gepresenteerd in figuur X ,1 .

De bejaarden bezaten allen voldoende ijzer in het beenmerg. De gemiddelde 

59 Fe-utilisatie door de erythrocyten is bij jonge mensen 91,2% en bij bejaarden 

slechts 66,0%. Het verschil is significant (p<0,01).

Van de groep ‘jonge volwassenen’ maken de vijf jonge vrouwen deel uit bij wie 

verdenking bestond op latent ijzergebrek (zie hoofdstuk VU). Verwijdert men deze 

uit de groep ‘jonge volwassenen’ dan vindt men: 

s9Fe-utilisatie (m ± SD) = 89,6 ± 1 5,9%.

Het verschil met de groep bejaarde proefpersonen blijft dan bestaan (p<0,01).

Om na te gaan of de lage gemiddelde Fe-utilisatie bij bejaarden mogelijkerwijze op 

een systematische fout zou kunnen berusten werd de groep achteraf in mannen en

1. Quctclct-index = Q = G /L2 x 10 G = gewicht in kg

L = lengte in m
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H g u u rX ,l:  Dc S9Fe-utilisatie door de erythrocyten bij ‘normale’ bejaarden, vergeleken

met gezonde jonge volwassenen.

Leeftijd jonge volwassenen: m = 25 jaar (range = 19-33)

Leeftijd bejaarden: m = 72 jaar (range = 65-83)

vrouwen, telkens van jongere en oudere leeftijd, gesplitst, zoals weergegeven in tabel 

X ,l.

liet blijkt dat, althans via deze parameters, geen systematische fout gemaakt is.

Tabel X . l .  De 59Fe-utilisatie door de erythrocyten bij gezonde bejaarden. Onderverdeling in 

groepen met verschillend geslacht en leeftijd.

groep

59 Fe-utilisatie% 

m±S.D. (range) n

mannen 65-71 jr. 66,2+15,7 0 1 oo 10

mannen 72-83 jr. 66,3 ± 16,8 (40-92) 11

vrouwen 65-69 jr. 66,8 ± 16,5 (43-88) 6

vrouwen 7A-77 jr. 64,5 ±12,3 (40-74) 6



Met behulp van bovenstaande onderzoekresultaten kan nu de laatste vraagstelling 

beantwoord worden.

Vraagstelling 5:

Bestaat er tussen jonge mensen en bejaarden een verschil in utilisatie van oraal 

toegediend ijzer?

Antwoord:

Bij gezonde bejaarden, zonder aanwijsbare stoornissen in het ijzermetabolisme, 

wordt aanzienlijk minder van een oraal aangeboden dosis ijzer ingebouwd in de 

erythrocyten dan bij jonge volwassen proefpersonen.

Als gevolg van deze minder goede utilisatie zal relatief méér ijzer in het R.E.S. 

terecht komen. Men kan zich afvragen of er dan op de duur geen pathologische 

ijzerstapeling zal ontstaan.

Gaat men er van uit dat per dag ] mg ijzer uit de voeding wordt opgenomen dan zal, 

bij de gemiddelde bejaarde, V3 hiervan niet geütiliseerd worden. Dit ijzer wordt dus 

ergens opgeslagen, waarschijnlijk grotendeels in het R.E.S. Het duurt dan méér dan 

acht jaar totdat 1000 mg ijzer extra in het lichaam opgeslagen is. Men kan dan 

nauwelijks van pathologische ijzerstapeling spreken, gezien het feit dat bij haemo- 

chromatose 30 tot 50 gram of méér ijzer in het lichaam gestapeld is (Fairbanks, e.a., 

1971).

Het geabsorbeerde ijzer dat niet gebruikt wordt voor de aanmaak van rode bloed

cellen komt niet alléén maar in het R.E.S. terecht. Het ijzergehalte van vele weefsels 

neemt toe op oudere leeftijd. Greenberg (1970) onderzocht een groot aantal, bij 

autopsie verkregen, appendices. Er is, ook als er géén sprake is van ontsteking, een 

toename van ijzer in de appendix op oudere leeftijd. Er bestaat een nauwe relatie 

tussen de aanwezigheid van ijzer en de vorming van fibreus bindweefsel. Hetzelfde 

werd cpgemerkt bij de bestudering van, eveneens bij autopsie verkregen, hypo- 

physen (Greenberg, 1975). Na het vierde decennium treedt er een toenemende 

fibrose op van de hypophyse. Een maximum wordt bereikt rond het 70e levensjaar. 

In diezelfde periode is er een toename van ijzer in de hypophyse. Daan a neemt de 

fibrosering niet meer toe en is er een duidelijke afname van de hoeveelheid ijzer in 

de hypophyse, terwijl er tegen het 90e levensjaar nauwelijks nog ijzer in dit orgaan 

aantoonbaar is. De hoeveelheid weefselijzer werd al eerder gerelateerd aan een 

toename van bindweefsel (Pechet, e.a., 1962). Hoewel dit niet helemaal uitgesloten 

is wordt hier toch verondersteld dat de accumulatie van weefselijzer geen gevolg 

hoeft te zijn van locale circulatoire stoornissen. Dit is conform de opvatting van 

McCarthy, e.a. (1964) die zagen dat toename van zure mucopolysacchariden in



verouderende weefsels gevolgd werd door depositie van ijzer. Dit gold m.n. voor 

macrophagen in de longen.

Indien er een toename van de ijzerbehoefte ontstaat worden de extra ijzervoorraden 

kennelijk wel aangesproken. De depóts kunnen dan ook bij bejaarden leeg raken, 

zoals bij de in hoofdstuk V II1 beschreven bejaarden met ijzergebrek, hoewel bij 

ijzergebrek passende Fe-absorptie waarden reeds gezien worden als de depóts nog 

goed gevuld zijn. Waarschijnlijk neemt onder deze omstandigheden ook de utilisatie 

van oraal toegediend ijzer toe. Ons materiaal bevat te weinig waarnemingen om dit 

te bewijzen. Bij drie bejaarde patienten met pre-latent ijzergebrek werd een gemid

delde Fe-utilisatie gevonden van 94%

Larsen, e.a. (1975) vonden bij jonge mensen (gemiddelde leeftijd 32 jaar) een goede

correlatie tussen ijzer-utilisatie en ijzer-retentie: r = 0,96 (p<0,001). Door ons werd

bij bejaarden een veel geringere, doch significante, correlatie gevonden tussen de

ijzer-utilisatie en de diverse ijzer-absorptie-waarden:

voor de mucosa-opname : r = 0,48 (n = 35) (p< 0 ,0 1 )

voor de mueosa-transport fractie : r = 0,47 (n = 35) (p<0,01)

voor de retentie : r = 0,60 (n = 36) (p<0,001).

Bij deze berekening zijn ook de drie patiënten met ijzergebrek betrokken. Blijkbaar 

gaat een toename van de ijzerabsorptie gepaard met een toename van de ijzer- 

-utilisatie en functioneren de aanpassingsmechanismen die in werking treden om aan 

een toegenomen ijzer-behoefte te voldoen, ook bij bejaarden goed.



BESCHOUWING

1. De onderzoekmethodiek

Ons onderzoek van de ijzerabsorptie is gebaseerd op een methode, beschreven door 

Boender (1969). Door aan een bepaalde hoeveelheid anorganisch ijzer, gemerkt met 

59Fe, een inerte indicator toe te voegen ( 131 Ba) was hij in staat om niet alleen de 

ijzer-retentie (Ar) te bepalen, doch bovendien de hoeveelheid ijzer die in eerste 

instantie door de dannmucosacellen wordt opgenomen (a). Het bleek dat bij 

normale, gezonde mannen een groot gedeelte van het ijzer dat in de darmmucosa 

was terechtgekomen het lichaam wederom verliet, samen met de gesequestreerde 

mucosa-cellen. Bij patiënten met ijzergebrek echter ging er géén ijzer verloren en 

werd kennelijk vrijwel al het ijzer dat door de mucosa was opgenomen door het 

lichaam geretineerd. Dit ontbreken van ijzerverlies met de afgestoten darmcellen 

kon gelden als een nieuw diagnostisch criterium voor het bestaan van ijzergebrek. 

Ook Liem (1973), die het absorptiepatroon van haemoglobine-ijzer onderzocht, 

bediende zich van dezelfde onderzoektechniek. Werd door Boender de ijzerretentie 

nog bepaald m.b.v. de faeces-balans methode, en bij een aantal proefpersonen 

tevens met een Whole Body Counter (W.B.C.), gemeten bij TNO in Arnhem, door 

Liem werden alle retentiemetingen verricht met een W.B.C.. Meting van de mucosa- 

opname van ijzer geschiedde echter door beide auteurs uit faeces-monsters die 

gedurende enkele dagen na ingestie van de proefdosis verzameld werden.

Een belangrijke aanleiding om bovenstaande onderzoekmethodiek kritisch te be

zien, en eventueel te verbeteren, was liet ter beschikking komen van een Whole 

Body Scanner (W.B.Sc) in het R.I.V. te Bilthoven. Deze W.B.Sc. beschikt echter 

over een geringer aantal en kleinere scintillatie-detectoren dan de apparatuur in 

Arnhem, waardoor de telcfficiency geringer is. De bouw van de W.B.Sc. is echter 

zodanig dat fouten, ontstaan door veranderingen in de geometrie, slechts een be

perkte invloed hebben op het telresultaat (hoofdstuk IV,2 en 3). Deze ‘geometrie- 

gevoeligheid’ kon vrij wei worden opgeheven door niet, zoals gebruikelijk, de aktivi-



teit van de toegediende s9Fe te meten in het gebied van de maximale energie doch 

in liet ‘Compton-gebied’ waar de verstrooide, minder energie-rijke straling gemeten 

wordt (hoofdstuk IV,2g).

Om toch nog een redelijke telefficiency te verkrijgen dient in een zo groot mogelijk 

deel van het Compton-gebied van 59Fe gemeten te worden. Helaas blijkt de, door 

Boender en Liem gebruikte, inerte indicator 131 Ba juist in dit gebied zijn energie uit 

te zenden. Daarom werd gezocht naar een andere indicator. Er werd gekozen voor 

51 Cr en wel in de vorm van Q C I3 (hoofdstuk V,4). l iet energie-gebied van 51Cr ligt 

gunstig t.o.v. s9Fe. Op grond van literatuurgegevens werd aangenomen dat 

CrCl3 ,i.t.t. Na2Cr04, niet in het plasma wordt opgenomen vanuit het darmlumen. 

Bij nadere evaluatie van 150 achtereenvolgende proefpersonen, bij wie door ons 

51 Cr als inerte indicator werd toegepast, bleek dat na 14 dagen bij 22,7% van de 

proefpersonen in het geheel géén slCr in het lichaam meer aantoonbaar was. Bij in 

totaal 13,4% werd minder dan 1% van het toegediende 51Cr teruggevonden (hoofd

stuk V,4e). Het chroom dat na 14 dagen nog in het lichaam aanwezig is bevindt zich 

kennelijk in het darmlumen en zal binnen afzienbare tijd het lichaam verlaten. 

Indien er na 14 dagen nog 51 Cr in het darmlumen aanwezig is zal hier ook nog, niet 

geabsorbeerd, 59Fe terug te vinden zijn. Aldus biedt het gebruik van een inerte 

indicator de mogelijkheid om de waarde voor de ijzerretentie na 14 dagen te corri

geren. Dit is vooral van belang bij mensen met een ernstige obstipatie en met 

abnormale adhaesie van faeces aan de dannwand. Voor deze correctie werd een 

eenvoudige formule afgeleid (hoofdstuk IV ,ld).

Om enig inzicht te krijgen in het gedrag van oraal toegediend s lCrCl3in de eerste 

fase na ingestie van de proefdosis, van belang voor de meting van de mucosa-op

name van ijzer, werden er enkele oriënterende dierproeven verricht (hoofdstuk 

V,4f). Hieruit werd geconcludeerd dat er bij ratten een geringe absorptie van Cr+++ 

plaatsvindt die ruim binnen de meetfout van 51 Cr met de W.B.Sc. ligt. Initiële 

absorptie, dan wel adsorptie, door darmmucosa-cellen is te verwaarlozen.

De keuze van 51 CrCl3 als inerte indicator leek derhalve gerechtvaardigd. Daar de 

gamma-straling van 5'Cr geringer is in energie dan die van 59Fe en het in de 

praktijk niet mogelijk is te meten in het Compton-gebied van 5'Cr, is de meetnauw

keurigheid geringer en de geometrie-gevoeligheid aanzienlijk groter dan van 59Fe, 

zoals aangetoond in hoofdstuk V,5.

Dit heeft consequenties voor de nauwkeurigheid van de individuele bepaling van de 

mucosa-opname (a) en de mucosa-transport fractie (Ar/a) van ijzer. Vanwege de 

grotere geometrie-gevoeligheid van 51 Cr is het aan te bevelen de 100%-waarde pas 

te meten op een moment dat het 51 Cr zich over een groter deel van de tractus 

digestivus heeft verdeeld, en wel ongeveer 1 uur na ingestie van de proefdosis 

(hoofdstuk V ,l). Voor meting van het 59Fe zou dit uitstel niet noodzakelijk zijn 

(hoofdstuk V,5).



De door zowel Boender als Liem toegepaste meting van de mucosa-opname van ijzer 

uit faeces-monstcrs had praktische bezwaren. Bovendien is het nauwkeuriger om, 

indien men beschikt over een Totale Lichaams Teller, de radioactiviteit die in het 

lichaam is achtergebleven direct te meten i.p.v. deze te berekenen uit de faeces. 

Daarom werd in onze proefopstelling óók de mucosa-opname van ijzer gemeten met 

de W.B.Sc.. De mucosa-opname kon berekend worden met een formule, afgeleid in 

hoofdstuk IV, 1 d.

In het verleden werd het tijdstip van de meting van de mucosa-opname van ijzer min 

of meer aan het toeval overgelaten. Blikken met faeces werden gedurende enkele 

dagen verzameld, waarna een homogenaat van de eerste flink radio-actieve faeces- 

portie, dan wel van farces geproduceerd gedurende 3 dagen na ingestie van de 

proefdosis, werd gemeten.

Bij gebruik van een W.B.Sc. is het om laboratorium-technische redenen plezierig om 

de metingen op een tevoren afgesproken tijdstip te kunnen verrichten. Bovendien is 

het om theoretische redenen onjuist om te lang te wachten met de bepaling van de 

mucosa-opname van ijzer. Immers, de ijzerabsorptie vindt normalerwijze plaats in 

het proximale deel van de tractus digestivus. De passage van voedsel van de maag 

naar het colon neemt slechts enkele uren in beslag. In principe is de mucosa-opname 

van ijzer dan voltooid en kan men tot meting overgaan (hoofdstuk IV ,1). Wacht 

men te lang (b.v. drie dagen) dan zal, i.v.m. de zeer korte levensduur van de 

mucosacellen, een groot deel van het door deze cellen opgenomen, maar niet naar 

het bloed getransporteerde, ijzer weer in het lumen zijn terechtgekomen. Men zal 

dan te lage waarden vinden voor de mucosa-opname van ijzer, terwijl de uitkomsten 

van de mueosa-transport fractie te hoog uitvallen (hoofdstuk V,2). Om deze reden 

wordt er naar gestreefd de mucosa-opname van ijzer te meten binnen 24 uur na 

ingestie van de proefdosis. Een meting later dan 48 uur na ingestie wordt als 

onbetrouwbaar beschouwd.

Meting van de mucosa-opname van ijzer kan uiteraard pas plaats vinden zodra 

voldoende 51 Cr het lichaam verlaten heeft. Dit zal dan moeten gebeuren binnen 24 

uur na ingestie van de proefdosis. Om een vroege defaecatie te bevorderen worden 

de proefpersonen gelaxeerd met bisacodyl (hoofdstuk V,3). Ondanks deze laxatie 

kon er, om diverse redenen, bij 8,5% van een opeenvolgende serie van 130 proef

personen geen betrouwbare waarde voor de mucosa-opname van ijzer verkregen 

worden.

Het begrip ‘mueosa-transport fractie van ijzer’ is nieuw. Deze waarde is echter niet 

méér dan de ratio Ar/a en geeft als zodanig de fractie weer van de hoeveelheid ijzer, 

in eerste instantie opgenomen door de darmmucosacellen, die doorgegeven wordt 

naar het bloed.

De mueosa-transport fractie van ijzer is in principe onafhankelijk van de hoeveel

heid ijzer die door de mucosa-cellen wordt opgenomen uit het darmlumen, zoals o.a.



blijkt uit liet feit dat de mucaso-opname van Fe+++ aanzienlijk geringer is dan van 

Fe++, terwijl in beide situaties de mucosa-transport fractie van ijzer vrijwel gelijk 

blijft (hoofdstuk IX).

Door praktisch alle andere auteurs wordt bij dc mens slechts gekeken naar de 

retentie van ijzer. Deze ijzcr-retentie (de hoeveelheid ijzer die na ongeveer 14 dagen 

in het lichaam achterblijft) is echter slechts de resultante van het gehele mechanis

me van de ijzerabsorptie. Bij gebruik van dc boven beschreven onderzoek- 

methodiek kan men evenwel twee verschillende ‘stappen’ van het ijzerabsorptie 

proces afzonderlijk kwantitatief bestuderen: de mucosa-opname en het mucosa- 

transport van ijzer (hoofdstuk IV,Ie). Ook beïnvloeding en eventuele regulatie van 

de ijzerabsorptie op meerdere niveaus kan op deze wijze bestudeerd worden.

Het blijkt bovendien dat de ‘mucosa-transport fractie’ van ijzer een uitstekende 

waarde is om te differentiëren tussen personen zonder en patiënten met ongecom

pliceerd ijzergebrek (hoofdstuk VII, zie figuur V II,3). De spreiding van de getallen 

bij patiënten met ijzergebrek is, t.o.v. de ij zerre tent ie waarde, aanzienlijk kleiner. 

Een overlap met ‘normalen’ is niet aanwezig. Bovendien kan men bij een zeer hoge 

waarde voor Ar/a de diagnose ‘ijzergebrek’ met redelijke zekerheid veronderstellen, 

ook indien dc waarde voor de ijzer-retentie binnen normale grenzen ligt, b.v. bij een 

gestoorde mucosa-opname van ijzer o f doordat de proefpersoon niet nuchter was 

vóór ingestie van de proefdosis.

Een nadeel van de mucosa-transport fractie van ijzer (Ar/a) is dat deze alléén 

berekend kan worden indien men op betrouwbare wijze dc mucosa-opname van 

ijzer (a) heeft kunnen bepalen.

2. De absorptie van ijzer bij bejaarden

Bij bejaarden die opgenomen zijn in instellingen voor geïnstitutionaliseerde gezond

heidszorg is de anaemie-frequentie bijzonder hoog (hoofdstuk 11,2). De meest voor

komende oorzaak van anaemic blijkt dan ijzergebrek te zijn. Vaak lukt het echter 

niet om, ondanks uitvoerig onderzoek, een oorzaak voor de anaemie te vinden.

Bij onderzoek van groepen bejaarden, representatief voorde gemiddelde bevolking, 

ligt de anaemie-frequentie veel lager. Maar ook dan is ijzergebrek de meest voor

komende oorzaak. En ook bij bejaarden zonder anaemie worden nogal eens aanwij

zingen voor ijzergebrek gevonden.

De behandeling van ijzergebreks-anaemie heeft bij bejaarden vaak een onbevredi

gend beloop, óók bij een kennelijk correcte diagnose. De verwachte haemoglobine- 

regeneratic verloopt dan te traag of blijft soms uit. Ongetwijfeld zal een aantal 

patiënten de voorgeschreven ijzermedicatie niet o f in een te lage dosering innemen. 

Soms ook worden ijzerpreparaten in een inadequate dosering voorgeschreven (voor 

een goede behandeling is meestal 200 mg elementair Fe++ per dag nodig), of in de 

vorm van slow-release preparaten bij patiënten met een versnelde maag-darm pas-



sage, b.v. na een partiële gastrectomie (Ho, 1968). Het komt ook nogal cens voor 

dat de werkelijke oorzaak van de anaemie, b.v. een toxisch-infectieus proces, niet 

onderkend wordt. Heel vaak blijft de oorzaak van de onvoldoende of te trage 

stijging van het haemoglobine-gehalte duister. Men heeft derhalve verondersteld dat 

bij bejaarden de absorptie van ijzer verminderd is ten opzichte van jonge mensen. 

Deze opvatting lijkt gesteund te worden door de resultaten van een viertal onder

zoekingen (hoofdstuk 11,7). Op grond van de keuze der proefpersonen en de gevolg

de onderzoekmethodiek is op al deze onderzoekingen echter min of meer ernstige 

kritiek mogelijk. De resultaten en conclusies van Donnet, e.a. (1960) en Vancini, 

e.a. (1967) kunnen om deze reden geheel buiten beschouwing gelaten worden. 

Freiman, e.a. (1963) vonden een verminderde absorptie van Fe’*”*' bij bejaarden. 

Jacobs, e.a. (1969) concludeerden tot een verminderde absorptie van Fe+++ bij het 

stijgen van de leeftijd terwijl er geen verandering werd waargenomen in de absorptie 

van haem-Fe. De verklaring van Jacobs dat Fe+++ op hogere leeftijd slechter geab

sorbeerd wordt door de hoge frequentie van atrofische gastritis (reeds gevonden 

rond het 50e levensjaar) lijkt heel plausibel. Met drie-waardig ijzer worden immers 

slechts in zuur milieu oplosbare, absorbeerbare chelaten gevormd (hoofdstuk IV ,1 

en 4). Genoemde conclusie zou ook praktische betekenis kunnen hebben daar het 

anorganische voedingsijzer zich vrijwel uitsluitend in drie-waardige vorm bevindt. 

Het blijft de vraag of de veronderstelde vermindering van de absorptie van Fe+++ 

kwantitatief van belang is. Het gemiddelde haemoglobine-gehalte is namelijk bij ‘nor

male’ oude mensen niet lager dan op jongere leeftijd (hoofdstuk 11,1 en V I,3). 

Alleen bij hoogbejaarde mannen lijkt het haemoglobine-gehalte iets te dalen. Er zijn 

ook geen aanwijzingen dat bij bejaarden de anaemie-frequentie hoger ligt dan bij 

jonge volwassenen, althans indien volgens goed gekozen criteria voor de ‘anaemie’ 

representatieve groepen uit de bevolking onderzocht worden (hoofdstuk 11,2) 

Bovendien lijkt het depót-ijzer op oudere leeftijd, misschien tegen de verwachting 

in, hoger te zijn dan bij jonge mensen (hoofdstuk 11,6 en VIII,2). Dit wordt nog 

waarschijnlijker door de recente bevinding van Valberg, e.a. (1976) dat het serum- 

ferritinc gehalte bij vrouwen duidelijk toeneemt en bij mannen gelijk blijft bij het 

stijgen der jaren. liet scrum-ferritine gehalte correleert zeer goed met de hoeveel

heid depót-ijzer (Lipscliitz, e.a., 1974). Helaas was tijdens de uitvoering van ons 

onderzoek naar de ijzerabsorptie bij bejaarden een betrouwbare bepaling van ferri- 

tine in het serum nog niet mogelijk.

Zoals vermeld kan Fe+++ in chelaat-vorm geabsorbeerd worden. Hiertoe is een 

pH<5 vereist. Inderdaad is de absorptie van Fe+++ praktisch nihil bij patiënten met 

achylia gastrica (Fennis, 1975). Bij deze aandoening is de absorptie van Fe++ en van 

haem-Fe echter in het geheel niet gestoord. Hoewel dit in het individuele geval niet 

uitgesloten is leidt een mogelijke vermindering van de absorptie van Fc+++ in de 

voeding bij de gemiddelde bejaarde niet tot een anaemie en lijkt de hoeveelheid 

depót-ijzer zeker niet af te nemen. Door het onderzoek van Jacobs, e.a. (1969)



wordt geen verklaring gegeven voor een mogelijk minder goede reactie op orale 

ijzertlierapic, waarbij Fc++ toegediend wordt.

Fr zijn dus voldoende argumenten om de absorptie van jjzer bij bejaarden nader te 

evalueren. Hierbij dienden methodische fouten, zoals gemaakt bij voorgaande 

onderzoekingen naar de ijzerabsorptie bij bejaarden, zoveel mogelijk vermeden te 

worden.

De keuze van geschikte ‘normale’ bejaarde proefpersonen was niet gemakkelijk 

(hoofdstuk 1.1 en III, 1, 2 en 4) en geschiedde volgens vooraf vastgestelde criteria 

(tabel 111,1). De beoordeling van het se rum-ijzer gehalte en de ijzerbindings- 

capaciteil, ter uitsluiting van ijzergebrek, kan bij bejaarden problemen opleveren 

(hoofdstuk 11,3 en VI,9). Als meest betrouwbare criterium voor de diagnose ‘ijzer

gebrek’ werd bij bejaarden de afwezigheid van kleurbaar ijzer in de beenmergdepóts 

gehanteerd.

Door deze consequente uitsluiting van personen met ijzergebrek (dat, zoals beschre

ven in hoofdstuk VIII, óók bij bejaarden aanleiding geeft tot een verhoogde absorp

tie van ijzer) zal een eventuele vermindering van de ijzerabsorptie bij bejaarden, 

zoals verondersteld door andere auteurs, zeker niet gemaskeerd worden.

De onderzoekgegevens van de bejaarde proefpersonen werden vergeleken met die bij 

jonge volwassenen van hetzelfde geslacht. Een beenmergpunctie werd bij de jonge 

proefpersonen niet verricht. Op grond van serum-ijzer waarden en ijzer-bindings 

capaciteit rees het vermoeden dat bij enkele ‘normale’ jonge vrouwen een latent 

ijzergebrek bestond. Deze werden achteraf uit de contróle-groep verwijderd.

Literatuurgegevens omtrent de ijzerabsorptie bij bejaarden hebben slechts betrek

king op de retentie van ijzer (Ar). Over de mucosa-opname (a) en de mueosa- 

transport fractie (Ar/a) van ijzer bij bejaarden bestond tot dusver geen informatie. 

Onze onderzoekresultaten komen niet overeen met de bevindingen van andere 

auteurs (hoofdstuk 11,7). Het blijkt dat de mucosa-opname, de mueosa-transport 

fractie en de retentie van anorganisch, twee-waardig ijzer bij oude mensen niet 

verminderd is t.o.v. jonge proefpersonen (hoofdstuk VIII). Ook bij patiënten met 

ijzergebrek is er voor genoemde waarden geen verschil tussen jonge mensen en 

bejaarden. Dit geeft aan dat het lichaam ook op oudere leeftijd in staat is om te 

voldoen aan een eventueel vermeerderde ijzerbehoefte van het lichaam door de 

ijzerabsorptie te doen toenemen. Onderzocht bij dezelfde bejaarde proefpersonen 

(fungerend als eigen controle) wordt Fe+++ slechts half zo goed geabsorbeerd als 

Fe++. Dit is dezelfde verhouding die uit de literatuur naar voren komt voor jonge 

mensen (hoofdstuk IX).

Overigens bestaat er, indien ijzergebrek met voldoende zekerheid kan worden uit

gesloten, géén verschil in ijzerabsorptie tussen mannen en vrouwen (hoofdstuk VII), 

terwijl het verschil tussen mensen met en zonder ijzergebrek op alle leeftijden 

significant is (hoofdstuk VII en VIII).



13e resultaten van ons onderzoek suggereren dat gezonde bejaarden in staat zijn om 

ijzer even goed te absorberen als jonge mensen. Dit neemt niet weg dat aandoenin

gen die interfereren met dc ijzerabsorptie op oudere leeftijd vaker kunnen voor

komen. Het morbiditcitspcrccntage ligt immers bij bejaarden veel hoger dan op 

jongere leeftijd.

Inmiddels werd nog géén verklaring gegeven voor het klinische ervaringsfeit dat de 

stijging van het Hb bij bejaarden die behandeld worden wegens een ijzergebreks- 

anaemie vaak teleurstellend verloopt. Hier moet worden aangetekend dal deze kli

nische ervaring wel vaak gememoreerd maar niet gestaafd wordt door argumenten 

verkregen uit betrouwbare klinische onderzoekingen. En, zoals in het begin van 

deze paragraaf werd opgemerkt, er zijn nogal wat redenen waarom orale ijzer- 

therapic soms niet het gewenste resultaat oplevert. Doch deze redenen gelden voor 

alle leeftijden.

Mocht het inderdaad zo zijn dat de hacmoglobinc-regeneratie, bij ijzergebrek en een 

adequate orale ijzertherapie, trager verloopt bij bejaarden en is de absorptie van 

ijzer niet slechter dan op jongere leeftijd, dan moet er gedacht worden aan een 

stoornis op het traject dat het ijzer doorloopt na de absorptie en voor dc incorpora

tie in de erythrocyt. Met deze mogelijkheid werd bij de opzet van dit onderzoek 

rekening gehouden. Het onderzoek van dc ijzerabsorptie werd bij een groot aantal 

jonge en bejaarde proefpersonen gecombineerd met een onderzoek naar dc utilisatie 

van oraal toegediend 59Fe door de erythrocyten. Het bleek nu dal deze ijzer- 

utilisatie bij gezonde bejaarden zonder ijzergebrek aanzienlijk geringer is dan bij 

gezonde jonge volwassenen (hoofdstuk X). We beschikken niet over voldoende 

waarnemingen om een uitspraak te doen over de ijzer-utilisatie bij bejaarden met 

een ijzergebreks-anaemie.

Er komt dus bij bejaarden relatief veel geabsorbeerd ijzer niet (of pas veel later) in 

de erythrocyten terecht. Opvallend is het dat deze geringere ijzer-utilisatie niet tot 

een anaemie of zelfs een gemiddeld laag Hb leidt! Een gestoorde utilisatie van ijzer 

is namelijk een van de meest kenmerkende eigenschappen van dc anaemie die ge

paard gaat met een toxisch-infectieus proces (Cartwright, e.a., 1971 ; Karle, 1974). 

Het niet geütiliseerde ijzer komt bij normale bejaarden niet alleen in het R.E.S. 

maar ook in vele andere weefsels terecht (hoofdstuk 11,6; VIH,2; X,3). Het is 

geenszins zeker dat de etiologie en het mechanisme van de verminderde ijzer- 

utilisatie bij bejaarden identiek is aan de gestoorde ijzer-utilisatie bij patiënten met 

een toxisch-infectieus proces.

3. Veroudering een ‘toxisch-infectieus proces’?

Collageenziektcn, chronische infecties en maligne aandoeningen gaan zeer vaak ge

paard met een ‘toxisch-infectieuze anaemie’ ofwel ‘anaemia of chronic disease’. 

Recente overzichtsartikelen over deze anaemie zijn van Cartwright en Lee (1971) en



Karle (1974). Hct bloedbeeld is dun normocylair en normochrooin, soms liypo- 

cliroom en zelden microcytair. Vaak vindt men ecn anisocytose van de rode cellen. 

Met retieulocytcn-aantal is meestal normaal, soms licht verhoogd. De anaemie gaat 

over het algemeen gepaard met een verhoogde BSE. Kenmerkend is een laag scrum- 

ijzer gehalte en bovendien een verlaagde ijzerbindings-capaciteit. In het beenmerg 

vindt men, even kenmerkend, ecn normale of verhoogde hoeveelheid ijzer in het 

R.E.S. en een vermindering van het aantal sidcroblasten. Intraveneus toegediend 

ijzer blijkt vrij snel uit het plasma te verdwijnen. De plasma ijzer turn-over (PITR) 

en de erythrocyten ijzer turn-over (RC1T) zijn normaal of licht verhoogd. De levens

duur van de erythrocyten is vaak verlaagd, m.n. in de beginfase van de toxisch- 

infecticuzc anaemie. Dit wordt dan veroorzaakt door extracorpusculaire haemolyse. 

Steeds vindt men een verminderde utilisatie en re-utilisatie van ijzer. De release van 

ijzer uit het R.E.S. is gestoord.

De anaemie bij chronische ziekten is therapie-resistent en verdwijnt bij verbetering 

van het onderliggende proces. De anaemie kan verminderen door behandeling met 

cobalt. Deze therapie is echter niet acceptabel i.v.m. de toxische bijwerkingen en de 

suppressie van enkele belangrijke ademhalingsenzymen. Mogelijk bevordert cobalt 

de release van renaal erythropoietine. Het crythropoietine speelt een belangrijke rol 

in de pathogenese van de toxisch-infectieuze anaemie. Er wordt relatief te weinig 

biologisch actief erythropoietine geproduceerd, terwijl de reactie van het beenmerg 

op exogeen erythropoietine normaal lijkt te zijn (Zucker, e.a., 1974). Erythro- 

poictine zou de relacse van ijzer uit het R.E.S. kunnen bevorderen (Cartwright, e.a., 

1971). De stoornissen in de ijzerstofwisseling zouden dan secundair zijn. Douglas, 

e.a. (1975) vonden echter bij patiënten met een toxisch-infectieuze anaemie, naast 

lage, ook normale en verhoogde erythropoictine-waarden. Zij stellen dat hier toch 

primair sprake is van een afname van de beschikbaarheid van ijzer in het beenmerg 

door een gestoorde release uit het R.E.S. Onlangs meldde Han ran i (1976) dat deze 

release specifiek te verbeteren is door behandeling met testosteron.

De frequentie van ziekteprocessen die gepaard gaan met een toxisch-infectieuze 

anaemie neemt toe op oudere leeftijd. Vaak ziet men dan combinaties van anaemie 

t.g.v. ijzergebrek en een toxisch infectieus proces. Dit bemoeilijkt zowel de diagnose 

als het stellen van de indicatie tot ijzerthcrapie.

Door ons werd een groep van 93 vitale, zelfstandig wonende, bejaarden onderzocht 

(hoofdstuk 111,4). Bij allen geschiedde een oriënterend haematologisch onderzoek. 

Een anaemie1 werd bij niemand gevonden. Doch bij vergelijking met een groep 

gezonde, jonge volwassenen werden bij de bejaarden voor diverse lvaematologische 

waarden veranderingen gevonden die men ook vindt bij patiënten met een toxisch-

1. Definitie anaemie: bij mannen Mb < 8,1 mmol/1 

bij vrouwen IIb <  7,5 mmol/l



infectieuze anaemie (hoofdstuk VI). Uiteraard bestond de mogelijkheid dat een 

aanlal van de genoemde vitale bejaarden aan een toxisch-infectieus proces leed, dan 

wel ijzergebrek had. Bij verdergaande selectie werd dit zoveel mogelijk uitgesloten 

(hoofdstuk 111,2). Van de 40 resterende bejaarden, zonder ijzerdepletie, kan men 

redelijkerwijze stellen dat er géén sprake is van een toxisch-infectieus proces. Des

ondanks bestaan ook hier opvallende verschillen met jonge, volwassen proef

personen (hoofdstuk V III en X). In tabel X I,1 worden enkele haeinatologische 

parameters genoemd, zoals deze gevonden worden bij patiënten met een toxisch- 

infectieuze anaemie en bij, door ons onderzochte, bejaarden.

Tabel X I .1. I'.nkele haeinatologische parameters, zoals deze gevonden worden bij patiënten 

met een anaemie t.g.v. een toxisch-infectieus proces. Daarnaast de bevindingen 

bij een groep vitale bejaarden en personen uit deze groep bij wie ijzer-gebrek en 

een toxisch-infectieus proces is uitgesloten.

(1) Ub bij bejaarde mannen >  75 jr. is lager dan bij jonge, volwassen mannen.

(2) aantal reticulocyten bij vrouwen > 65 jr. is lager dan bij jonge vrouwen.

(3) toename van het aantal proefpersonen met ‘anisocytose ±’.

(4) B.S.K. bij vrouwen van alle leeftijdsgroepen significant hoger dan bij mannen.

(5) bij vrouwen werd op hogere leeftijd wel een lager SY gevonden, bij mannen 

niet.

toxisch-infectieus

proces

vitale bejaarden 

(niet geselecteerd)

vitale bejaarden 

(geselecteerd)

haemoglobine 1 n o rm .(1 ) norm.

M.C.II.C. no rm .o f ! 1 norm.

reticulocyten no rm .o f t norm. (2) norm.

anisocytose t 1 (3) t (3)

b .s . i :. 1 ! (4) 1 (4)

Serum-I-'e 1 norm . of 1 (5 ) norm.

T.Y.B.C. l l 1

Fe-absorptie norm. o f l norm.

l'e in R.I..S. norm. o f 1 -■ no rm .o f 1

Siderobiasten ( - n o r m .o f t

Fe-utilisatie 1 1

Fr bestaan zeker overeenkomsten. De veronderstelling lijkt gerechtigd dat we hier te 

maken hebben met veranderingen die inherent zijn aan het ouder worden. Met is 

echter niet duidelijk of er bij normale bejaarden sprake is van een ‘latente’ toxisch- 

infectieuzc anaemie dan wel van een specifieke verandering in de ijzer-stofwisseling 

die zich m.n. uit in een verminderde ijzer-utilisatie met toename van depót- en weef- 

sel-ijzer en een vermindering van transferrine terwijl het serum-ijzer niet opvallend 

verlaagd is.

Naast de gesignaleerde overeenkomsten tussen bejaarden en patiënten met een



toxisch-infeclicus proces zijn er ook belangrijke verschillen. Op de eerste plaats is 

bij bejaarden, getuige het normale Mb, de erythropoiese kwantitatief niet gestoord. 

Bovendien zijn de ijzeniepóts bij bejaarden wel mobiliseerbaur zodra daartoe be

hoefte ontstaat. Het is zeker dat dan zowel de utilisatie als de re-utilisatie van ijzer 

volledig wordt. Het is echter dc vraag of er een specifieke regulatie plaatsvindt van 

de (re-)utilisatie van ij/cv. Nog moeilijker is de kwestie op welk niveau dit regulatic- 

niechanismc dan ingrijpt! Gen regulatie op het niveau van dc reticulocyten- 

membraan lijkt onwaarschijnlijk. Het haemoglobine heeft een vast ijzergehaltc. En 

het hacnioglobincgehalte per rode bloedcel gaat pus dalen als er een ernstig tekort 

aan ijzer ontstaat in het lichaam. De individuele erythrocyt komt, bij een gezonde 

bejaarde, in deze niets tekort! Het lijkt daarom waarschijnlijker dat dc regulatie van 

de (re-)utilisatie van ijzer een meer passief karakter draagt. Dat wil zeggen: indien er 

méér ijzer aan het erythron wordt aangeboden dan nodig is voor de aanmaak van 

haemoglobine, dan verdwijnt het overschot naar de ijzer-depóts. Het éénmaal ge

absorbeerde ijzer bevindt zich immers in een gesloten circuit cn wordt in principe 

niet meer uitgeschcidcn. De absorptie van ijzer uit de voeding gaat inmiddels ge

woon door; kennelijk bestaat er géén signaal naar de darmmucosa (mogelijk wel 

naar het darmlumen, zie volgende paragraaf) dat een verdere toename van de ijzer- 

depóts niet nodig is. Men kan dan veronderstellen dat, bij gelijkblijvend absorptie

patroon. op oudere leeftijd de ijzerbehoefte van het lichaam minder wordt. Dit zou 

dan vooral toegcschreven moeten worden aan een afname van erythrocyten- en 

spiervolume. Daarnaast bestaat er, zoals vermeld in hoofdstuk X,3, bij oude mensen 

een, moeilijk te kwantificeren, toename van ijzer in diverse weefsels.

Om meer duidelijkheid in deze moeilijke kwestie te brengen zal een zorgvuldig 

onderzoek van de ijzer-kinetica bij bejaarden moeten geschieden. Daarbij dient dan 

onderzoek van scrum-fcrritinc en erythropoietine betrokken te worden.

4. Regulatie van de ijzerabsorptie

Sinds meer dan 40 jaar wordt door talrijke onderzoekers intensief onderzoek ver

richt naar het mechanisme en de regulatie van de ijzerabsorptie. Recente overzichts

artikelen zijn van Forth, e.a. (1973), Van Campen (1974), Turnbull (1974) en 

Jacobs, e.a. (1975). In hoofdstuk IV ,1 hebben wij gesteld dat de absorptie van ijzer 

plaats vindt op minstens twee te onderscheiden niveaus: opname van ijzer door de 

nuicosa-cel vanuit het darmlumen en transport van ijzer dóór de mucosa-cel heen 

naar het plasma. In de literatuur heeft het transportmcchanisme van ijzer binnen de 

nnicosacel veel meer aandacht gekregen dan de opname van ijzer vanuit het darm

lumen en de passage door de eelmembraan (de borstelzoom).

Bij het transport van ijzer door de mucosaeel naar het plasma zijn verschillende



ijzcrbindcnde prolei’ncn betrokken. Vanouds wordt hier een belangrijke rol toege- 

kend aan liet ferritine. Ecu regulerende funklie lijkt, althans op dit niveau, niet 

wcggclcgd tc zijn voor liet ferritine, anngezien ijzerdcficicnte epitheelccllen evenveel 

van deze stof kunnen produceren als normale cellen. Mei blijkt dat er bij ijzer- 

deficiënte proefdieren een enorme toename is van een ander proteïne in de partikcl- 

vrije fractie van durmmucosa-cellen. Dit eiwit is verantwoordelijk voor de snelle 

opname en release van ijzer in de mucosa cn werd gekarakteriseerd als een iso- 

transferrine (Ihiebers, 1975; Pollack, e.a., 1976). Het signaal dat aanleiding geeft 

tot vermeerderde produktic van dit iso-transferrine, en tot een toename van de 

ijzerabsorptie bij ijzergebrek, is niet bekend. Men kan zich echter niet anders voor

stellen of dit sig..,al moet de (jongc?)mucosa-ccl bereiken vanuit het plasma. 

Qm7/,e.a. (1975) Herinneren eraan dat er een vrije uitwisseling is van ijzer tussen de 

diverse lichaamscompartimentcn. De kinetick van aan transferrine gebonden 

plasma-ijzer geeft een getrouwe afspiegeling van deze uitwissclingsmechanismen. Zij 

stellen dat het ijzertransport vanuit de nuicosa-cellen naar het plasma evenredig is 

met :

het mobiliseerbare Fe in de mucosaccllen 

de plasma-ijzer turnover x ---------------------------------

de totale hoeveelheid mobiliseerbaar Fe

Het ijzertransport vanuit de mucosa-cellen zou dus toenemen bij een grotere uit

wisseling van ijzer tussen plasma en de andere lichaamscompartimentcn, bij een 

grotere aanvoer van ijzer naar de mucosa-cellen (vanuit het darmlumen) cn bij een 

afname van het mobiliseerbare depót-ijzer.

Deze hypothese is erg aantrekkelijk. Zij is nie! in tegenspraak met de bevinding dat 

de absorptie van ijzer toeneemt bij ijzergebrek. Ook kan men uit de vergelijking 

afleiden dat het ijzertransport vanuit de mucosa-cellen kan toenemen bij mensen 

met een ‘functioneel’ ijzertekort. Er bestaat dan een toename van de ijzer-behoefte 

terwijl er nog genoeg ijzer in de depóts aanwezig is. Dit is dan slecht of niet snel 

genoeg mobiliseerbaar. Enkele proefpersonen met functioneel ijzergebrek zijn 

beschreven in hoofdstuk V III,6 .

Bij de mens is de invloed van talrijke factoren op de ijzerabsorptie onderzocht. 

Fundamentele gegevens betreffende mechanisme en regulatie van de ijzerabsorptie 

zijn echter vrijwel uitsluitend afkomstig uit dierexperimenteel onderzoek. Het is de 

vraag in hoeverre deze gegevens geëxtrapoleerd mogen worden naar de humane 

situatie. Op een enkele uitzondering na wordt bij de mens steeds de ijzerretentie 

bepaald. Dit is de hoeveelheid ijzer die ongeveer 14 dagen na orale toediening nog in 

het lichaam aanwezig is. De ijzerretentie (= Ar) is echter slechts de resultante van 

het totale proces waarbij ijzer vanuit het darmlumen tenslotte in het bloedplasma 

terecht komt. Met een in hoofdstuk IV, 1 beschreven methode is het echter mogelijk



om het ijzcrabsorptie-proccs kwantitatief te ontleden in de mucosa-opname (= a) en 

de mucosa-transport fractie (= Ar/a) van ijzer.

Uil onderzoeksresultaten, beschreven in hoofdstuk VII, blijkt dat bij ijzergebrek 

niet alléén een significante verhoging gezien wordt van de ijzerretentie en van de 

mucosa-transport fractie maar óók van de mucosa-opname. Deze waarneming is van 

essentieel belang. Dit impliceert namelijk dal de absorptie van ijzer bij de mens op 

twee niveaus gereguleerd wordt: niet alleen binnen de mucosa-ce! maar ook reeds 

vóórdat het ijzer de cel membraan gepasseerd is!

De waarde voor de mucosa-opname (= a) geeft dan de hoeveelheid ijzer weer die de 

cel membraan passeert ( hoewel enige adsorptie aan deze membraan niet geheel is uit 

te sluiten). Regulatie kan plaats vinden op het niveau van de borstclzoom of reeds 

in het darmlumen. Jacobs (1975) stelt dat intraluminale factoren ‘probably play no 

part in the physiological regulation of iron-absorption’, terwijl toch op het niveau 

van de borstclzoom een regulaticmechanisme verondersteld wordt.

De binding van anorganisch ijzer aan de celmembraan van de mucosa-cellen is 

waarschijnlijk niet energie-afhankelijk. Dit werd door Greenberger, e.a. (1969) 

onderzocht aan gei'soleerde borsteizomen. De ijzeropname door deze borstelzoom 

nam toe bij ijzerdepletie en verminderde indien het proefdier te voren was opge

laden met ijzer. Sheehan (1975) vond dat de opname van non-haem ijzer door de 

mucosa-cel van de rat niet energie-afhankelijk is en plaats vindt door passieve 

diffusie. Deze auteur veronderstelt dat er géén regulatie van de ijzerabsorptie plaats 

vindt op het niveau van de mucosa-opname. Men moet zich echter realiseren dat een 

proefopstelling van gei'soleerde celsystemen of van cel-organellen weinig fysiolo

gisch is. Zo werd door Sheehan geen rekening gehouden met de complexe 

beïnvloeding van de ijzerabsorptie door secictieprodukten die vrij komen in het 

darmlumen. Het is overigens mogelijk dat de passieve diffusie van ijzer door de 

nuicosa-cclmembraan slechts geldt bij hogere ijzer-concentraties, terwijl bij lagere 

concentraties een carrier-mechanisme bestaat met een gelimiteerde capaciteit 

(Thomson, e.a., 1972). In dat geval is het goed mogelijk dat ook de celmembraan 

een regulerende funktie heeft.

Er zijn in het verleden diverse intra-Iuminale ijzer-bindende eiwitten beschreven 

waarvan verondersteld werd dat zij een regulerende invloed hebben op de ijzer-op- 

natne door de mucosa-cel. Dit waren o.a. het gastroferrine (Luke, e.a., 1967 en 

1968) en een Fe+++-bindend glycoprotci'ne in maagsap (Multani, e.a., 1970; Webb, 

e.a., 1973). Overtuigend bewezen is dit echter nooit. Het is evenwel niet uitgesloten 

dat het lactoferrine, een op transferrine lijkend eiwit dat in granulocyten en in 

talrijke secreten en m.n. in galsap voorkomt (De Vet, 1975), een regulerende funk- 

tie vervult bij de mucosa-opname van ijzer. Huebers, e.a. (1975) denken een elueer- 

bare factor in het darmlumen van ratten gevonden te hebben die. bij een experimen

tele ijzerdefieëntie, de mucosa-opname van ijzer kan doen toenemen.
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Figuur X I .1: De mucosa-opname (a), mucosa-transport fractie (Ar/a), retentie (Ar) en utilisatie door de erythrocyten van ijzer, gemeten bij 

bejaarde proefpersonen en gerangschikt al naar gelang de hoeveelheid ijzer in het beenmerg-R.K.S.

R.K.S. - +

Ar a Ar/a Fe-ut Ar a Ar/a Fe-ut Ar a Ar/a Fe-ut.

m 61,9 66,3 0,94 94.3 32.8 47.4 0,69 70,5 32,8 47,0 0,69 64,3

SFM 7.8 8,8 0.02 16,3 5,1 6,8 0.08 8,6 4,3 5,0 0,03 3,5

11 6 6 6 3 5 4 4 4 18 18 18 15

R.K.S. +(+) ++ ++(+)

Ar a Ar/a F'e-ui Ar a Ar/a Fe-ut Ar a Ar/a Fe-ut

m 27,7 46,3 0.60 70,4 20,5 31,1 0,65 66,7 6,5 15,7 0,42 40

SF.M 3,9 5,3 0,06 5,8 3,9 5,6 0,08 6,9

n 9 9 9 7 8 8 8 6 1 1 1 1



Hoewel er veel informatie besinnt over fuel uren die ilc opname van ijzer door de 

darmmucosa beïnvloeden is er toch uitcrsl weinig bekend over het mechanisme 

waardoor deze mucosa-opname kan worden aangepast aan de ijzerbehoefte van het 

lichaam. Gegevens over regulatie van c/e mucosa-opname van ijzer ontbreken in de 

literatuur. Van belang is de vraag of de regulerende factoren op beide veronderstel

de niveaus dezelfde zijn. Nadere analyse van de gegevens, verzameld bij onderzoek 

van de absorptie en utilisatie van ijzer bij bejaarden, kan een indicatie geven om

trent de richting waarin verder onderzoek over deze materie kan geschieden.

In figuur XI, 1 zijn van alle bejaarden, bij wie een bccnmcrgpunctaat verkregen 

werd, de waarden van de mucosa-opname, de mueosa-transport fractie, de retentie 

en de utilisatie van ijzer gerangschikt aJ naar gelang de hoeveelheid ijzer in het 

R.E.S. bij de betreffende proefpersonen.

Zelfs bij een geringe hoeveelheid ijzer in het R.E.S. (±) is de ijzcr-rctentic (Wilco- 

xon-test: p=  0,02) cn de mueosa-transport fractie van ijzer (p=  0 ,0 1) significant 

kleiner dan bij het ontbreken van depót-ijzer. Hetzelfde verschil lijkt te bestaan 

voor de mucosa-opname cn de utilisatie van ijzer. Hier lukt het echter niet een 

significant verschil aan te tonen. Het aantal onderzochte proefpersonen is daartoe te 

klein. Neemt het depót-ijzer verder toe, dan heeft dit géén invloed op de mueosa- 

transport fractie en op de utilisatie van ijzer. Bij een grotere hoeveelheid depót-Fe 

lijkt de mucosa-opname van ijzer en de ijzer-retentic (zoals vermeld de resultante 

van mucosa-opname en -transport) wel geringer te worden. Slechts voor de mucosa- 

opname kon hier een aanduiding van significantie gevonden worden (twee-zijdig 

getoetst: 0,10>p>0,05) bij vergelijking van de groepen +(+) en ++ . De proef

persoon met zeer veel ijzer in het R.E:S. (++(+)) wordt hier buiten beschouwing 

gelaten.

Indien het inderdaad zo is dat verdere toename van het depót-ijzer aanleiding geeft 

tot vermindering van de ijzerabsorptie, en m.n.van de mucosa-opname, dan zou hier 

het serum-ferritine een rol kunnen spelen. De hoeveelheid scrum-fcrritinc correleert 

immers met het depót-ijzer en kan bij ijzerstapcling zeer hoge waarden aannemen 

(Walters, e.a., 1975). De hoogte van het serum-ferritine zou dan een regulerende 

functie kunnen uitoefenen op de produkticvan lactofcrrinc dat via het galsap in het 

duodenum terecht komt.

Een schematische voorstelling van mogelijkheden tot regulatie van de ijzerabsorptie 

wordt gegeven in figuur XI, 2. Er wordt hierin geen rekening gehouden met de 

verdwijning van ijzer naar de extracellulaire ruimte van waar uitwisseling plaats heeft 

met de diverse wecfselijzcr-compartimentcn. De figuur heeft slechts betrekking op 

de situatie zoals die bestaat totdat het geütiliseerde, oraal toegediende, ijzer inge

bouwd is in de jonge erythrocyten.

Men kan aldus een genuanceerde regulatie van de ijzer-absorptie veronderstellen die



I'iguur X I ,2: Schematische voorstelling van de mucosa-opname (a), het mucosa-transport (Ar/’a), de retentie (Ar) en de utilisatie 

van een oraal tocgediende hoeveelheid ijzer.

De plaatsen waar regulatie (van dc absorptie en de utilisatie door het crythron) mogelijk is zijn aangeduid met een ster. 

— Meting van de ijzer-utilisatie geschiedt uit een bloedmonster en geeft géén kwantitatieve informatie omtrent eventuele

Lj intramedullairc haemolyse o f verdwijning van ijzer naar de diverse andere wecfselijzer-compartimcnten.



vrijwel zeker plaats vindt op twee niveaus (enerzijds intraluminaal en mogelijk op 

specifieke receptoren van de celmembraan en anderzijds binnen de mucosa-cellen) 

en die reageert op b.v. veranderingen in de ijzer-kinetiek, zoals deze weerspiegeld 

wordt in het plasma, en veranderingen in het serum-ferritine gehalte. Ook wordt er 

rekening gehouden met een regulatie van de hoeveelheid ijzer die vanuit het plasma 

direct ter beschikking komt voor de erythropoiese. Bij bejaarden zonder ijzer- 

deficicntic bestaat waarschijnlijk de situatie dat relatief veel van het (van absorptie 

afkomstige) plasma-ijzer verdwijnt naar het R.E.S. en sommige weefselijzer- 

compartinienten.



Dit onderzoek tracht een antwoord te geven op de vraag of veroudering een nega

tieve invloed heeft op de absorptie van anorganisch ijzer bij de mens. Tevens 

worden nog enkele andere aspektcn van het ijzermetabolisme belicht en vergeleken 

met gegevens uit dc literatuur.

Bij gezonde bejaarden is het haemoglobine-gehalte niet lager clan bij jonge volwasse

nen. Er zijn bovendien aanwijzingen dat het depót-ijzer op oudere leeftijd toe

neemt. Er kan daarom worden getwijfeld aan in de literatuur gemelde resultaten van 

onderzoekingen, waaruit zou blijken dat de absorptie van anorganisch ijzer vermin

dert. Bovendien kunnen steeds bedenkingen tegen de keuze der proefpersonen of de 

gebruikte onderzoeksmethoden worden ingébracht.

Door ons worden als gezonde bejaarden beschouwd: mensen van 65 jaar en ouder 

bij wie, na grondig oriënterend onderzoek, geen afwijkingen gevonden worden die 

gepaard kunnen gaan met stoornissen van de ijzerstofwisseling. Uit een groep van 93 

vitale, zelfstandig wonende bejaarden werden tenslotte 40 ‘gezonde bejaarden’ ge

selecteerd. Bij hen geschiedde onderzoek van de ijzerabsorptie, dc hoeveelheid been- 

mergijzcr en meestal ook van de utilisatie van ijzer door de erythrocyten. Als 

contróle-personen fungeerden 30 jonge volwassenen (15 mannen en 15 vrouwen) 

die eveneens aan een oriënterend onderzoek onderworpen werden. Daarnaast 

werden in totaal 20 jonge en oude patiënten onderzocht met ijzergebrek (d.w.z. 

zonder kleurbaar ijzer in het beenmerg).

Met onderzoek van de ijzerabsorptie geschiedde met behulp van S9Fc als tracer. De 

radioactiviteit werd gemeten met een Wlioly Body Scanner. Aan nuchtere proef

personen werd een orale proefdosis toegediend die 1 mg Fe++ bevatte, gemerkt met 

s9Fe, waaraan s lCr was toegevoegd als inerte indicator. Voor SICrCl3 kon worden 

aangetoond, deels met dierenexperimenteel onderzoek, dat deze stof nauwelijks 

geabsorbeerd wordt, terwijl er ook geen tijdelijke opname in de darnimucosa-cellen 

plaatsvindt.

Er kon op deze wijze onderscheid gemaakt worden tussen de hoeveelheid ijzer die 

vanuit het darmlumen in de mucosacellen wordt opgenomen (‘mucosa-opname’ 

= u), dc fractie van het in de mucosa opgenomen ijzer die wordt doorgegeven naar 

het bloed (‘mucosa-transport fractie’ = Ar/a) en het ijzer dat na ongeveer 14 dagen 

nog in het lichaam aanwezig is ( ‘retentie’ = Ar).



De mucosa-opname van ijzer wordt gemeten 24 uur (of anders uiterlijk 48 uur) na 

toediening van de proefdosis. De ijzerre ten tic wordt gewoonlijk op de 14e dag na 

ingestie van de proefdosis gemeten. Indien zich dan nog, niet geabsorbeerd, 59Pe in 

liet darmlumen bevindt kan genoemde waarde hiervoor gecorrigeerd worden.

Bij 22 bejaarden werd het onderzoek van de ijzerabsorptie, met een identieke 

proefdosis, na twee jaar herhaald. Hoewel er individueel vaak een aanzienlijke 

variatie bestond, was de gemiddelde waarde voor a, Ar en Ar/a goed reproduceer

baar.

Uit de onderzoekresultaten bleek dat er. indien proefpersonen met een latent ijzer

gebrek worden uitgesloten, geen significant verschil in a, Ar en Ar/a bestaat tussen 

jonge mannen en vrouwen. Al deze waarden liggen echter beduidend hoger bij 

patiënten met ijzergebrek. Dit impliceert dat regulatie van de ijzerabsorptie bij de 

mens plaats moet vinden op minstens twee niveau’s, intraluminaal en intracellulair. 

Hierdoor wordt de ijzer-opname aangepast aan veranderingen in ijzerbehoefte en in 

depótijzer.

Verhoging van de mucosa-transport fractie blijkt een zeer goede indicator te zijn 

voor het bestaan van ongecompliceerd ijzer-gebrek, beter nog dan de ijzerretentie. 

Bovendien lijkt deze waarde niet afhankelijk te zijn van de aard en de samenstelling 

van de proefdosis.

Bij vergelijking van proefpersonen van hetzelfde geslacht blijkt dat de absorptie van 

een fysiologische dosis unorganisch, twec-waurdig ijzer bij bejaarden niet lager is dan 

bij jonge volwassenen. Dit geldt zowel voor de mucosa-opname, de mucosa- 

transport fractie als voor de retentie van ijzer. Treedt er bij bejaarden ijzergebrek op 

dan zijn zij, evenals jonge mensen, goed in staat de ijzerabsorptie aan de grotere 

behoefte aan te passen. De bevinding van andere auteurs dat de absorptie van Fe++ 

bij bejaarden minder wordt kunnen wij dus niet bevestigen.

Indien bij dezelfde bejaarde proefpersonen het onderzoek van de ijzerabsorptie 

herhaald wordt met Fe+++ i.p.v. met Fe++, dan blijken zowel de mucosa-opname 

als de retentie gehalveerd te worden. Betreffende de ijzerretentie werden door 

andere auteurs identieke waarden gevonden voor jongere proefpersonen. Wat be

treft de mucosa-transport fractie bestaat géén significant verschil bij toediening van 

twee- of drie-waardig ijzer.

Opvallend was dat een aantal bejaarde proefpersonen ijzerabsorptie-waarden te zien 

gaven die passen bij ijzergebrek terwijl in hun beenmerg toch ruim voldoende ijzer 

aanwezig was. Bij dezen werd een ‘funktioneel ijzertekort’ verondersteld. Men kan 

dit definieren als een ijzertekort dat ontstaat als het lichaam aan een grotere be

hoefte aan ijzer tracht tegemoet te komen door méér ijzer te absorberen terwijl het 

depót-ijzer niet snel genoeg (rc-)utilisecrbaar is. Het lijkt erop dat dan de mucosa- 

opname relatief meer of eerder toeneemt dan de mucosa-transport fractie. Mogelijk



is de regulatie op luminaal niveau gevoeliger dan op intracellulair niveau. In deze 

richting wijst ook dc bevinding dat, bij toename van dc hoeveelheid depót-ijzer in 

het beenmerg van bejaarden, de mucosa-transport fractie op hetzelfde niveau blijft 

terwijl dan voor dc mucosa-opname van ijzer lagere waarden gevonden worden.

Bij een aantal jonge volwassenen en bejaarden werd het onderzoek van de ijzer

absorptie aangevuld met bepaling van de utilisatie van 59Fc door de erythrocyten. 

Jonge volwassenen utiliseerden gemiddeld 91% tegen bejaarden slechts 66% van het 

via de voeding in de bloedbaan terecht gekomen ijzer. Bij deze bejaarden bestonden 

anderszins géén aanwijsbare stoornissen in het ijzermetabolisme. Men kan dit ver

klaren door aan te nemen dat bij bejaarden de ijzerbchoefte afneemt door vermin

dering van erythrocyten- en spiervolume, terwijl de intake en absorptie van ijzer 

niet verandert. Met ‘overtollige’ ijzer komt dan kennelijk in het R.E.S. terecht. 

Waarschijnlijk komt er op oudere leeftijd ook een toenemende hoeveelheid ijzer 

terecht in diverse weefselijzcr-compartimenten.

Naast een vermindering van de Fe-utilisatie toont het ijzermetabolisme bij bejaarden 

nog enkele andere kenmerken die gewoonlijk gezien worden bij patiënten met een 

toxisch-infectieuze anaemie, b.v. een daling van het transferrine-gehaltc. Bij nadere 

analyse leken deze verschijnselen toch veeleer samen te hangen met de fysiologische 

veroudering.

Met feit dat wij bij gezonde bejaarden een geheel normale absorptie van ijzer vonden 

neemt niet weg dat er op oudere leeftijd aandoeningen kunnen voorkomen die 

gepaard gaan met een gestoorde ijzerabsorptie. Dit kan dan leiden tot een moeilijk 

te behandelen ijzergebreksanaemie. Diagnose en therapie van ijzergebrek op oudere 

leeftijd leveren echter veel vaker moeilijkheden op door de combinatie cf verwar

ring met anaemie t.g.v. een toxisch-infectieus proces. Dc aard van dit proces dient 

dan achterhaald te worden waarna een adequate behandeling kan volgen. Bestaat er 

inderdaad een ijzergebreksanaemie dan is het evenzeer geboden de oorzaak te ach

terhalen en geen tijd te verliezen met louter symptomatische therapie. Ijzergebrek 

bij bejaarden is zelden een onschuldige zaak.

Bestaat er geen (occult) bloedverlies uit dc tractus digestivus, op deze leeftijd vaak 

veroorzaakt door een maligne aandoening, dan kan er sprake zijn van een langdurig 

insufficiënte voeding bij een vereenzaamde, verwaarloosde bejaarde. In al die 

situaties kan een tijdige en adequate analyse van de situatie het lot van de patiënt 

aanzienlijk verbeteren.



This investigation tries to give an answer to the question, does aging have a negative 

effect on the absorption of inorganic iron in man? Also other aspects of iron 

metabolism will be considered and compared with available evidence in relevant 

literature.

In the healthy aged haemoglobin levels are not lower than in young adults. 

Moreover there are indications that storage iron icreases with old age. For this 

reason we can have our doubts about the results of previously recorded studies, in 

which it is maintained that the absorption of inorganic iron decreases. In addition 

the choice of the test subjects and/or the test methods can be objected to.

As healthy aged we consider: people of 65 and over in whom, after a thorough 

medical examination, no disturbances that could be associated with iron meta

bolism, could be detected. From a group of 93 vital old persons living in their own 

homes, 40 'healthy aged’ were selected. With these subjects different studies were 

undertaken: iron-absorption, iron-stores and usually also the utilization of iron by 

red cells. For comparison 30 young adults (15 men and 15 women) underwent 

similar examinations. In addition we studied 20 patients with iron-deficiency (that 

means: without iron in the bone marrow - R.E.S.).

The iron-absorption study was carried out with the help of s9Fe as a tracer. The 

radioactivity was measured with a Whole Body Scanner. To test-subjets, starved for 

10 hours, a test dose was given orally, consisting of 1 mg Fe++, marked with S9Fe, 

to wich 51 Cr was added as an indicator. It was demonstrated, partly by experi

ments with animals, that s lCrCl3 is hardly absorbed. Nor does any temporal 

uptake of s lCrby the mucosal cells of the intestine take place.

In this way we could differentiate between the amount of iron taken up by the 

mucosal cells from the lumen of the gut (‘mucosal-uptake’ = a), the fraction of iron 

which is taken up by the mucosal cells and passes on to the blood (‘mucosal- 

transport. fraction’ = Ar/a) and the iron that is still in the body 14 days after 

ingestion ( ‘retention’ = Ar).

The mucosal-uptake of iron is measured 24 hours (or at the most 48 hr) after the 

administration of the test dose. Iron-retention is usually measured on the 14th day 

after ingestion of the test dose. If unabsorbed S9Fe can still be suspected in tire 

lumen, then the iron-retention value can be corrected for this.



In 22 elderly persons the examination of the iron-absorption was repeated after two 

years, an identical test dose being used. Although there was a considerable 

individual variation, the mean values for a, Ar and Ar/a were reproduced very well.

It appeared from the test results that, if test-subjects with a latent iron-deficiency 

are excluded, no significant difference in a, Ar and Ar/a exists between young men 

and women. All these values were substantially higher however in patients with 

iron-deficiency. This implies that the regulation of iron-absorption in man must 

take place on at least two levels: intraluminal and intracellular. Through this the 

iron-absorption is adapted to changes in the body needs for iron and in the storage 

of iron.

Elevation of the mucosal-transport fraction appears to be a very good indicator for 

the existence of uncomplicated iron-deficiency, even a better one than the reten

tion of iron. Moreover this value seems not to depend on the character and the 

composition of the test dose.

In comparing test subjects of the same sex it appeared that absorption o f a 

physiological dose o f inorganic, bivalent iron in the aged is not lower than that in 

young adults. This applies to the mucosal-uptake and the mucosal-transfer fraction 

as well as to the retention of iron. If there existst an iron-deficiency in aged 

subjects, they are able very well, like younger subjects, to adjust the absorption of 

iron to higher needs. So we cannot confirm the finding of other authors that the 

absorption of Fe++ decreases in the aged.

If the study of iron-absorption is repeated in the same aged test-subjects with 

Fe+++ instead of Fe++, it appears that both the nnicosal-uptake and the retention 

of iron are only half as much. Identical values concerning the iron-retention were 

found by other authors in younger test-subjects. For the mucosal-transfer fraction 

there is no significant difference in case either bivalent or trivalent iron is admi

nistered.

It was remarkable that some aged test subjects had iron-absorption values that 

could very well apply to iron-deficiency while there was amply sufficient storage- 

iron in the bone-marrow. In those cases a ‘ functional iron-deficiency’ was supposed. 

This can be defined as an iron-deficiency that develops when the body tries to meet 

increased needs for iron by absorbing more from the gut while the storage-iron 

cannot be (re-)utilized fast enough. In these circumstances it seems that the 

mucosal uptake increases relatively more or earlier than the mucosal transfer 

fraction. Possibly the regulation is more sensitive on the luminal than on the intra

cellular level. This is also indicated by the finding that, in higher values for storage 

iron in bonemarrow of elderly persons, the mucosal-transfer fraction stays on the 

same level while lower values are found for the mucosal uptake of iron.



In a certain number of young adults and aged persons the utilization of 59Fe by red 

cells was determined, in addition to iron-absorption. The young adults utilized a 

mean of 91% and the aged only 66% of the iron, ingested orally, that reached the 

blood. In these aged persons there were otherwise no indications for disturbances in 

iron-metabolism. It may be assumed that in the aged the need for iron diminishes 

because of a decrease in red cell volume and muscle volume, while the intake and 

absorption of iron does not change. The ‘surplus’ iron apparently lands in the 

reticulo-endothelial system. Probably an increasing amount of iron is deposited, 

with aging, into various tissue-iron compartments.

Apart from a decrease in iron-utilization, the iron-metabolism in old age shows 

some other features yet that are usually associated with anaemia of chronic disease, 

e.g. a decrease in serum-transferrin. On further investigation, however, these 

features appear to be connected with the process of normal aging.

The fact that we found, in healthy aged, a normal absorption of iron does not 

remove the fact that with old age diseases are found that are accompanied with a 

disturbed iron-absorption. This can lead to iron-deficicncy anaemia which is often 

difficult to treat. However, diagnosis and therapy of iron-deficiency in old age can 

give a lot of trouble more often because of combination or confusion with anaemia 

of chronic disease. The nature of this disease should be discovered and adequately 

treated. If there really exists an iron-deficiency anaemia it is equally necessary to 

detect the cause and not to waste time with mere symptomatic therapy. The cause 

of iron-deficiency in the aged is rarely innocent. If there is no (occult) blood loss 

from the intestinal tract, in old age often caused by a malignant disease, the reason 

could be a lasting insufficient nutrition in a lonely, neglected elderly person. In all 

those situations a timely and proper analysis of the situation can improve the lot of 

die patient considerably.
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BIJLAGEN



nr. C'ihK’ jf- llh lit

JE e

v •->' MC'V MCI! MC'llC' S.Y. LYBC TYBC

K'-

Vl’t/,

1 smook 25 10,7 0,50 5.41 92 1978 21.4 18 22 40 0.44
2 SM009 48 9.7 0,48 4.72 99 205 5 20.2 31 32 63 0.50
3 SM011 25 10.3 0.50 5,50 94 1873 20.6 26 32 58 0.45
4 SM0I3 27 9.7 0.50 5.33 9 1 1820 19,4 37 20 57 0.64

5 SM0I4 27 9.9 0.48 5.20 9! 1904 20.6 23 45 6H 0.34

6 SM015 28 10,4 0,5 2 5,55 91 1874 20.0 20 40 60 0.33
7 SM 05 3 2 y 9.4 0.45 5.31 S3 1770 20.9 18 53 71 0.26

8 SM065 32 10.5 0.4 7 5.19 90 2023 22.3 21 63 84 0.25
9 SM067 42 10.0 0.47 4.92 ‘>5 2033 21.3 40 25 65 0.61

10 SM068 42 9.9 0,47 5,42 87 1827 21.1 24 40 64 0,38
11 SM083 27 10,4 0.49 5.46 90 1905 21.2 17 41 58 0.30

12 SM092 23 9.7 0.47 5.13 91 1891 20.6 27 29 56 0.48
13 SM 104 26 10.5 0,5 1 5.56 91 1888 20,6 25 36 61 0.41
14 SM 1 39 22 9.4 0.4(i 4.06 1 1 1 2315 20.4 31 19 50 0.61
!5 SM 140 ->2 10.2 0.51 4,96 102 2055 20,0 20 50 10 0,28

Bijlage Tabel II: Jonge volwassen vrouwen.

nr. CikIo jr- Hb lit e
ry

th
ro



c
y
te

n

MC'V MC'II MCI IC S.Y. l.YBC TYBC

Fe

ver/..

1 SVÖIO 49 9.4 0,48 4,72 97 1992 19.6 31 30 61 0.51
2 SV081 24 8.8 0.43 4.52 95 1947 20,5 14 50 64 0,22
3 SV082 24 8,6 0,42 4,71 89 1826 20,5 18 57 75 0,24
4 SV0K4 23 8,7 0,45 5,04 89 1726 19,3 15 47 62 0,24
5 SV085 23 9,0 0,43 4,5? 96 1987 20,9 11 69 80 0,14
6 SV086 33 8,6 0,41 4,39 94 1959 21,0 10 47 57 0,17
7 SV087 23 9,2 0,44 4,81 92 1913 20,9 20 52 72 0,27
8 SV088 19 8.7 0,41 4,21 9V 206/ 18 48 66 0,27
9 SV089 26 8.7 0,43 5,12 84 1699 20,2 24 56 80 0,30

10 SV090 24 9,0 0,43 4,96 87 1815 20,9 32 41 73 0,44
11 SV093 20 9,0 0,43 4,96 86 1815 20,9 19 50 69 0,27
12 SV101 22 9,2 0,45 4,98 89 1847 20,4 27 44 71 0,38
13 SV11G 24 8,9 0,43 4,11 99 2165 20,7 28 36 64 0,44
14 SV150 21 8,3 0,37 4,09 92 2029 22,4 19 43 62 0,31
15 SV151 23 8,7 0,40 4,36 93 1995 24,3 31 26 57 0,54
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B S l
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r±

eukoe> tendit le re iiti
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2

»(k>

a Ar A r/a

§ aniso- 
ey tose

'» 4 3 NX 6 200 0 69 27 0 (I 4 38.6 26.4 0.68
4 13 4 20 10 2 0 0 1 64 30 -> 0 3 5 2,9 33.8 0,64
6 3 45 7 77 0 0 0 5H 34 0 7 4 2,3 3 1 .3 0.74
3 6 4N0 5 6 00 0 55 40 1 1 3 60,7 20.1 0 .3 3

U : 359 5 7 0 0 0 4 2 4 3 8 5 59,8 14 ,1 Ü.24
15 : 455 7000 2 60 24 1 0 13 37 ,3 8.6 0 ,2 3
1 1 4 489 6600 0 67 32 1 0 0 28,3 13 .6 0.48

S : 4 7 7 S70 0 2 68 t ■> 4 0 4 3.6 1.6 0.44
10 5 460 5 500 1 51 37 4 5 1 9,1 3.9 0 .4 3
15 4 488 7 5 0 0 1 62 30 3 ■> 2 2 ,3 13 .5 0.6 1

23 : 4 9 1 6 20 0 T 57 36 1 0 3 4 7 .6 2 5 .7 0 .54
1 7 3 446 7 2 0 0 0 54 32 3 1 9 47,8 28,8 0.6 0
14 : 695 9 1 0 0 0 63 2 3 4 9 32.3 17 ,8 0 .5 5

5 2 284 5SOO (.1 4 3 36 9 1 1 4 8 .1 32,4 (1,67

1 1 ] 486 9 00 0 46 38 4 1 3 2.9 28,5 0,8 7
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1V u k»K \
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te n'll! I ere n t ia ! iv

a Ar Ar/a In ~
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amsn-

eytose

7 7 334 6900 0 68 24 0 0 » 49.3 23,7 0.4 8 •
7 7 450 10600 1 66 23 0 0 1(1 76.0 69.0 0.91

16 6 471 9500 6 57 35 0 0 2 78,8 83,7 1,06
6 5 4X9 7100 0 53 37 3 0 7 57.1 50,6 0,89

12 7 539 6800 8 49 29 6 1 7 71,3 72.2 1.01 +
11 6 518 7300 3 60 28 2 0 7 46,1 36,8 0,80
12 5 557 8700 0 58 28 5 0 9 40,7 22.8 0.56 *
17 18 505 6800 2 64 25 2 1 6 52,4 42,3 0.81

22 3 512 7500 4 56 36 0 0 4 13.1 8,8 0,67 +
12 2 446 6200 0 62 32 2 0 4 54.2 25,6 0.47 ♦

12 5 471 8800 5 60 29 0 0 f) 45,8 24.5 0,53
16 1 1 428 10500 T 64 31 0 0 3 68.3 50.8 0,74 +
12 4X3 8300 2 76 1 1 1 2 8 20.6 1 1,9 0,58 +
15 3 479 7500 4 52 30 4 1 y 47.1 30,5 0,65 +
20 3 549 1 1700 2 6X 23 1 0 () 36.5 19.3 0.53

menopauze



nr. Code jr- Hb lit e
ry

th
ro



c
y
te

n

MCV MCH MCI 1C’ S.V. l.YHC TYBC

l i 

ver/.

1 HMO ) 69 9,7 0,52 5,02 99 1932 18.7 25 40 65 0,39
2 HM02 73 10,3 0,54 5,60 92 1839 19,1 21 36 57 0,38

3 HM 04 67 9.3 0,48 4,93 92 1886 19,4 11 32 43 0,26

4 11M06 73 9,0 0.47 4.65 96 1935 19.1 35 32 67 0.52

5 HM09 60 10.9 0,59 6,32 91 1725 18,5 21 42 63 0.33

6 HM 10 70 9.4 0,51 5.31 93 1770 18,4 7 34 41 0,18

7 HM 13 65 1 U 0,56 5,68 97 1954 19,8 33 30 63 0,52

8 HM 15 69 9,5 0,49 5,08 95 1870 19,4 20 42 62 0,31

9 HM 20 69 9.3 0,49 4.90 96 1898 19,0 22 39 61 0.37

10 HM22 70 9,1 0,49 5,09 92 1788 18,6 26 23 49 0,53

11 HM 2 3 70 9,7 0,50 5,06 98 1917 19,4

12 H M 2 6 66 9.1 0,47 4.85 93 1876 19.4 28 25 53 0.5 3

13 HM34 65 9.3 0,51 4,86 101 1914 18,2 19 35 54 0,36

M BM37 71 9,9 0.49 4.63 ! 03 2] 38 20,2 25 28 53 0,48

15' HM45 73 9.7 0,48 5.1 1 91 1898 20,2 21 32 53 0,39

16 BM46 73 8,9 0,45 4.79 91 1858 19,8

17 11M48 70 10.5 0.51 5.17 95 2031 20.6 18 34 52 0,36

18 HM 49 72 9,7 0.48 4.67 99 2077 20,2 25 30 55 0.45

19 HM53 69 10.5 0,54 5.57 97 1885 19,4 19 36 55 0.35

20 BM56 74 9.3 0.47 4,92 95 1890 19,8 21 33 54 0.40

2 1 BM58 67 11,0 0.49 5,42 92 2030 22,4 26 29 55 0.47

22 BM62 71 9.9 0.49 5.00 93 1980 20.2 28 27 55 0,51

23 BM64 68 8.6 0,43 4.63 90 1857 20,0 17 35 52 0.33

24 BM66 70 1 1.0 0,55 5.67 93 1940 20,0 29 28 57 0,51

25 HM72 66 10.7 0,53 5.66 91 1890 20.2 14 54 68 0.20

26 BM79 74 9,0 0.44 4.51 93 1996 20,5

27 HM90 70 8,2 0.43 5,12 82 1602 19,1 12 38 50 0.23

2H NM92 6K [0,1 0.50 5 J0 91 1906 20.2 16 3H 54 0 3 0
29 HM94 68 10.3 0,53 5.57 91 1849 19.4

Bijlage. Tabel IV. Bejaarde mannen, ÿ  75 jaar.

nr. Code jr. llb lit

Je c

MCV MC11 MCHC S.Y. LYfiC TYBC

Ie-

verz.

1 BM05 78 9,0 0.47 4.90 92 1837 19.1
2 BM11 83 9,3 0,48 5,10 91 1824 19,4 18 16 34 0.54
3 HM 17 78 10.5 0.53 5.65 92 1858 19,8 21 28 49 0,43
A HM2 1 80 8.5 0,45 4,67 92 1820 18.9 14 40 54 0,27
5 HM27 78 8.4 0.46 4,77 92 1761 18,3 12 43 55 0,23
6 HM28 77 9.2 0,48 4,83 95 1905 19,2 23 32 55 0,42
7 HM29 77 9,1 0.44 4,21 101 2162 20,7 25 22 47 0,53
8 HM 30 76 9.6 0,51 5.46 91 1758 18,8 30 36 66 0,45
9 HM32 83 9.8 0,50 4,94 99 1984 19,6 35 19 54 0,65

10 11M38 76 9,1 0,49 4,72 100 1928 18,6 31 19 50 0,62
1! HM40 79 9.1 0.48 4.66 98 1953 19.0 15 38 53 0,29
12 HM42 77 8,8 0,47 4,96 89 1774 18,7 13 34 47 0,28
13 BM57 83 9.5 0,47 5.05 93 1881 20.2 23 28 51 0.45
1 4 BM77 86 9.1 0,46 5,53 79 1646 19,8

15 HM78 79 9,7 0,47 5,07 89 1913 20,6 21 32 53 0,39
16 BM82 77 9.5 0.44 4,33 99 2194 21,6 18 34 52 0,36
17 BM88 89 10.0 0,51 6,53 75 1531 19,6 16 36 52 0,30
18 HM96 76 9,8 0,51 5,15 94 1903 19,2 29 40 69 0,42



Vocdings- IcukocytendilïerL'miatie
I o  ___________0 . . .

c r* • ^  ”0. O
= i  li-'iik»- liir. n i f  mp Mg ä §j E I  S § al'is°-
“  S' HS1 cyten cylcn ilf. 1Ü00C kg K ü >■ § 2  E cylosc

6 3 »700  387 13,3 7,4 215 2 60 26 2 1 9

2 2 7200 414 13,2 5,0 165 1 48 44 2 0 4

3 8 8100 247 13.7 6,9 188 2 58 24 6 0 10

15 19 11300 595 9.9 4.9 143 1 60 2K 0 l 10

11 4 9500 442 7,9 4,1 94 2 60 25 3 2 8 t

11 16 840(1 372 10,8 5,5 150 ü 46 49 I I  2 -
1 2 8300 227 11,6 6.2 193 2 69 20 1 0 8

3 5 9700 256 10,3 5,2 112 0 51 36 3 1 9 t

10 29 7 200 466 1 2,8 6,0 164 1 66 22 4 0 7 ±

4 6 6700 433 1 3,4 5,3 223 0 58 32 3 0 7 ±

2 3 8700 420 12.6 6,7 170 I 64 28 3 2 2 i

2 I I  8300 327 11,5 4,9 1 32 7 64 21 4 0 4 *

5 10 8500 481 11,5 4,1 180 3 47 30 10 I 9 -

19 3 6300  232 8,5 3,6 133 I 53 36 4 0 6 ±

4 2 5700 332 9,1 4,3 108 1 52 39 2 0 6

5 2 7200 492 9,1 4.5 152 0 70 23 0 8 7

9 3 7300 398 10,0 4,6 172 2 59 33 1 0 5

13 16 6000 459 9,5 4,6 1 13 0 59 36 2 ü 3 i

28 I 5700 362 10.1 4,6 1 20 0 50 41 3 0 6

20 8 6900 374 10,9 4,8 104 1 61 29 2 1 6

15 22 7600 379 t ü , l  5,8 115 I 64 34 0 0 I

12 3 5900 375 10,1 4,9 146 0 48 35 4 3 10 *

I 16 5600 420  >5 ,0  >3 ,5  > 56  I 59 33 I 0 6

10 3 5900 369 8,6 5,1 92 3 53 39 2 0 4

5 4 6200 651 8,8 4,4 1 22 0 32 57 2 I 8 t
8 32 7500 316 9,1 4,2 105 3 69 16 3 0 9 *

8 6 10500 205 10,7 4,6 145 0 23 71 1 0  5 i

6 5 6800 318 13,6 5,7 160 2 81 14 1 0 2 i

6 10 9900  479  13,6 5,7 143 4 68 20 4 0 4

Voedings-Ic lewkocytL'ndiffi ' rcn tin tie

^ C
■’s  ~  Iniko- tlir. mp mg Mg ä  § _ § • • !  g § aniso-
“  S' BSI cyten cyten dR IOOOC kg 3 Ü 2 2 E cytose

12 35 9100 510 9,5 4,8 1 14 1 49 41 5 U 4 *

9 20 8700 408 9,8 3,0 1 38 3 52 31 6 0 8 i
7 I 9000 453 10,4 4,6 153 0 45 48 1 0  6 1

10 10 8300 388 10,2 4.8 134 3 6Ü 28 I I 7 i

22 10 7000 539 9,0 5,8 106 1 53 26 7 1 11 *

2 9 9800 51 7 11,4 3,8 170 3 78 9 2 1 7 -

23 3 6200 211 7,9 5,0 106 2 49 34 5 0 10 »

13 4 7900 617  9,9 5,5 124 1 41 51 2 1 4

35 9 8600 514 9,9 4,9 139 4 53 34 4 0 5 1
1 1 28 7600 330 8,9 5,0 H O  2 52 29 8 I 8 »

6 23 10600 522 10,0 5,4 139 6 60 24 3 0 7 <

16 23 12100 531 11,2 4,9 153 2 39 45 3 1 10 i

10 8 6400 338 9,1 7,5 108 0 62 22 8 0 8

12 15 11000 664 7.6 5,6 138 0 80 13 3 0 4

13 10 7100 431 9,7 4,1 126 I 47 31 7 0 14

10 1 3 7300 ,191) 13,2 6,1 183 0 60 32 2 1 5 i

7 6 8400 5.'5 10,4 5,1 160 1 61 29 4 0 5 i

10 5 7700 304 9,9 4,4 122 ! 62 25 0 1 10



UI'. C'otU’ jf- III) lit
.c  C
>1 ~ •J J MCV MCH MCI IC S.Y. LYBC TYBC’

IV-

ver/..

1 HV03 ft 9 8,3 0,44 4.5 2 9 2 1836 18,9
1 HV12 70 9. ft 0.50 5,30 93 1811 19.2 18 28 46 0,40
3 HV 1 6 74 9.4 0.47 5,09 91 1847 20,0 20 3 2 52 0.38

4 liV lS 68 9.1 0.46 4.86 93 1872 19.8 18 40 58 0.30
5 »V I 9 ft 7 8.8 0,4ft 4,90 90 1 796 19.1 15 34 49 0.32
ft HV24 66 7.9 0.40 4,23 91 18ft8 19.8

7 HV25 ft 5 8.ft 0,46 4.89 91 1 759 18,7 18 47 65 0,28

8 HV31 ft 9 8.6 0.45 4.54 96 1894 19.1 21 3 ft 57 0.37

9 BV 35 70 9,1 0.49 5,02 93 1813 18.6 19 39 58 0.33

lü BV 36 7! 8.4 0.44 4.65 91 1806 19.1 17 28 45 0.39

1 1 BV39 71 8.8 0.48 4.77 96 1845 18.3 16 35 5) 0,32

12 HV41 65 8.4 0.45 4.62 92 1818 18.7 17 47 64 0,27

13 HV43 70 9.7 0.51 5.08 96 1909 19.0 19 24 43 0,45

14 I1V44 ft 8 8.9 0.47 5,10 88 1745 18.9 16 42 58 0,27

15 BV47 ft? 8.8 0.46 4.61 96 1909 19,1 14 37 51 0.29

16 BV50 ft 7 9.5 0,49 4.92 9 ft 1931 19.4 20 43 63 0.32

17 »V5 2 ft7 9.1 0.48 5.01 94 1816 19.0 18 31 49 0,38

IK BV 5 4 74 8.3 0.43 4.69 91 1770 19.3 12 41 53 0,24

19 HV55 73 8,0 0.42 4.49 92 1782 19,0 14 44 58 0.24

20 BV ft 3 70 8.ft 0,43 3.91 105 2199 20,0 19 35 54 0,36

21 BV65 74 8,3 0.42 4.83 84 1718 19.8 12 4 ft 58 0.21T> BV ft 7 70 9.1 0.45 4.57 94 1991 20.2 21 30 51 0,41

23 BV68 70 9.0 0.4 (, 4.9 2 89 1829 19,ft 10 43 53 0.18

24 B V 7 3 ftft 9.5 0.47 5.11 88 1859 20.2 10 39 49 0.20

25 BV 75 ft 9 8.1 0.41 4.63 89 1749 19.8 17 34 51 0.34

2 ft nvso 72 8.8 0.42 4.36 92 1901 21.0

27 BVHt 70 9.3 0.4 ft 5.05 89 1842 20,2 7 33 40 0.1 7

28 HV84 69 10.0 0.50 5.19 93 1927 20,0 Ift 40 5 ft 0.28

29 BV85 68 9.4 0.48 5.20 90 1808 19.6 16 36 52 0.30

30 BV86 73 9.2 0.46 5.03 88 ) 829 20.0 14 49 63 0.21

31 BV89 ft 8 9.1 0.45 5.05 87 1802 20.2 18 47 ft 5 0.27
32 BV91 71 9.3 0.46 4,5ft 9 ft 2039 20.2 19 44 63 0.30

33 BV 9 3 ft 7 9.1 0.45 4.78 91 1904 20.2 16 33 49 0.33
34 BV95 ft 8 8.9 0.47 5.01 90 17 76 18,9

Bijlage Tabel VI. Bejaarde vrouwen. ^  75 jaar.

tu. Code jr . i l l) l it 5  O M C V M CI 1 M C I 1C S .Y . L Y B C T Y B C
l*c-
verz.

1 B V 0 7 77 8,8 0.4 6 4 .9 5 89 17 7 8 19 .1
2 B V 0 8 84 8.3 0 ,45 4 ,5 1 95 18 4 0 18.4 18 4 7 65 0 .2 7
3 H V 3 3 80 8 ,5 0.44 4,68 91 18 1 6 19 .3 14 36 50 0 .2 8
4 B V 5 1 76 8,1 0,44 4 .7 5 89 17 0 5 18.4 9 44 53 0 .1 7
5 B Vf» 1 7 7 8,8 0 .4 0 4.49 91 19 6 0 2 2 .0 14 47 61 0 .2 2
ft B V 6 9 75 8,9 0 .45 4,69 93 18 98 19 .8 16 33 49 0 .3 2
7 B V 7 0 7 7 7.6 0.38 4 ,2 2 87 18 0 1 20.0 ft 43 49 0 .1 2
8 H V 7 I 76 9.3 0 ,4 5 5 .0 1 88 18 5 6 2 0 ,7 10 '1 4 7 0 .2 1
9 H V 7 4 75 8.6 0.44 4 .7 5 89 18 i i 19 ,5 14 33 47 0 .2 9

10 B V 7 6 80 9.1 0 .45 4 .7 7 91 19 08 2 0 ,2
11 B V 8 3 75 8.7 0 .41 4 .34 91 200 5 2 1 .2 1ft 34 50 0 ,3 3
12 B V 8 7 86 8,9 0,45 5 ,3 2 83 16 7 3 19 .8 12 55 67 0 .1 7



i  j= -j I------
^  c  *E _• "E. o^ 3 Icuko- Ihr. mg __mg _  ^  g .5 o = aniso-
Ï  S' USi; cylcn cyton Ub 1000C kn §  a  >• 8 5  !  cytosi:

7 6500 452 9,0 5,2 161 2 59 26 3 0 10 *

•I 10 7100 371 15.0 9.1 192 1 38 50 4 1  5 ±

8 7 7200 397 7,5 4,6 123 0 47 52 0 0 1 i

2 31 6200 333 11,3 7,0 169 0 53 37 6 0 4

I I  45 5500 279 11,3 6,8 138 Ü 66 24 4 0 6 ±

1 6 6800 372 11.1 7,6 171 1 62 27 4 0 6 t
7 17 8500 396 10,0 6,2 167 6 58 29 I I 5 •

11 12 7700 549 9,5 6,1 15 1 2 45 43 2 0 8 i

20 7 6100 633 8,7 4,0 126 0 59 32 1 0 8 !

12 12 5900 552 10,4 5,8 160 2 52 38 1 2 5

8 21 10500 445 9,1 5,5 123 5 73 1 7 0 0 5 -

15 28 8200 558 8,9 4,5 1 20 1 32 57 1 0 8 •

12 35 9300 376 8,7 5.2 143 0 50 40 1 0 9 i

0 12 8100 367 8,5 4,3 102 0 57 35 0 0 8

5 31 7100 544 7,3 6,2 114 1 64 32 0 1 2

14 7 7600 462 9,1 5.0 144 0 53 39 5 1 2 t

3 6 5 100 446 7.6 3.9 110 0 63 30 2 0 5 .*

I 7 31 5900 475 9.9 5,3 134 2 54 23 I 3 17 i

I I  18 7300 485 10,3 5,4 129 0 54 40 0 1 5 -

7 14 4500 266 10.1 5,8 158 2 57 30 2 0 9 t
2 21 5700 507 8.9 3,8 162 0 65 25 3 1 6 i

9 3 5100 334 7,1 5,5 127 I 47 42 1 I 8 *

11 4 6300 423 1 2,2 6,4 203 4 73 14 I 4 4 i

17 25 5700 603 7,8 4,4 111 I 44 42 1 1 I I

1 10 6200 431 10,2 5.9 155 4 67 22 1 0  6

8 16 6600 497 8,4 4,3 122 1 65 27 0 1 6 i
10 27 5600 429 9,0 4.2 118 0 64 27 4 0 5

11 I I  7000 31 7 10,8 8,4 150 0 67 27 3 0 3

7 13 7200 499 9,2 5,0 11 5 2 61 32 I 1 3

8 15 7200 538 1 3,2 8,2 210 2 75 16 2 0 5

6 12 6400 616 7,7 4,6 107 0 36 55 3 0 6 t

29 4 6000 401 7,5 3,7 107 I 57 29 0 2 M i

6 9 4500 382 7,1 4,3 80 3 60 26 2 I 8 *

2 12 6700 391 10,4 6.5 132 3 43 36 4 2 12

Vol'tlin^vK1 leukn^ytciuiil leruntulK'

•H 2 Ihr. mg mg Mg 's  = |  § î  |  aliiso-
^ ~  HS1 ty ten cytcn il[! IOOOC kg V. V >• 3 3  £ cytose

4 I I  6900 544 10,1 4,4 177 1 62 24 4 1 8 !

1 9 6100 247 5,7 3,8 90 I 47 40 3 I H t
4 19 8600 473 7,9 4,2 116 1 50 28 7 4 10

7 45 9900 373 8,9 5,0 120 I 65 22 1 2 9 *

20 16 6200 449 6,2 4.0 93 3 57 33 2 0 5 i

6 8 5000 535 1 1.9 8,2 178 3 56 24 2 4 1 1 s

10 27 3500 452 6,8 5,7 99 5 48 34 3 1 9 t
10 18 5600 406 7,8 4,3 177 0 58 24 9 2 7

H 33 6200 371 9,6 4,6 157 I 56 33 3 0 7

8 8 8600 482 7,8 4,3 1 77 1 56 32 4 1 6

6 27 4700  412 6,3 4,2 109 4 59 29 1 1 6 t

18 19 9700 490 10,1 5,1 180 5 61 23 2 2 I t



Depói-Fc

£  beenmerg

■5 Z Fe- .1 £  * crythr. leuko- £  ï

n i. Code j i .  11b H t S S  M CV M C II M C IIC  S .Y . LY B C  T Y B C  vera. S  & BSK R .E .S . blastcn a A r Ar a cyten -5 ï

1 BM21 80 9 .3  0.46 5 .17 89 1791 20.3 14 40 54 0 ,27 10 10 Sp. - 71.7 65.1 0.91 7900 388

2 BM72 68 !0 .2  0 .50  5 .17  95 1969 20.5 14 61 75 0 .19  13 8 Sp. ;  84.5 82.5 0.9S S400 651

3 SM07I 57 4,7 0.26 4 .76  53 992 1S.6 2 82 84 0,02 10 4 71.4 69.5 0.97 6100 724

4 SM 145 25 9.1 0,45 4.37 105 2080 20.5 13 53 66 0 ,20  3 1 Sp. - 86,9 S2.6 0 ,9 }  i 4300 315

5 SM 153 67 J.0  0 ,37 3,94 94 1782 19.0 8 72 80 0,11 8 9 - - 40,9 37.9 0.93 S200

6 SM 154 53 5,5 0,35 3.40 87 1620 15,7 1 77 78 0,01 10 27 - - 65.3 60.3 0.92 5200

7 SV007 52 8 ,0  0,38 4,15 97 1930 21,1 10 71 81 0.12 30 20 - 44.3 40,8 0.92 5500 477

S SV 016 37 8,4 0.40 4.69 84 17S7 21,1 3 65 68 0 ,05 3 10 - 59,7 57.1 0 .96 9600 410

9 BV08 84 8.8 0.45 4.93 91 1789 19.6 18 47 65 0.27 1 9 Sp. 52.3 49,5 0.95 6400 247

10 SV 048 22 8,6 0,45 5,08 86 1699 19.2 8 55 63 0.13 30 9 Sp. - 94.5 94.6 1.00 10200 328

11 BV65 74 8.2 0,37 4 ,57 75 1794 22.2 6 48 54 0.12 2 21 - - 52,1 51.5 0 ,99 6300 507

12 SV 073 76 5,5 0,31 4 ,26  72 1282 17,9 6 79 85 0,07 31 22 - - 96,5 S4.S 0.8S 10200 SSO

13 SV 076 44 M  0*41 4 ,89 84 1714 20,3 5 57 62 0,08 12 13 Sp. 90,3 95.3 1.06 6200 390

14 S V I3 J  18 8 ,7  0.45 5,31 85 1637 19,3 17 49 66 0 .26 4 6 - - 93.6 90,0 0.96 5100 457

15 SV 143 38 7.7 0,38 4.12 90 1S69 20.4 9 48 57 0,15 5 10 - 45.6 44.5 0.98 4300 404

16 SV 147 31 4 .2  0,28 3,33 64 1267 15,1 2 95 97 0,02 44 18 - - S5.4 92.3 1,08 7300 775

17 SV 152 16 8 ,2  0,36 3.77 96 2175 22.5 3 81 84 0 ,04 14 6 - - 90.4 87.7 0.97 5400 370

18 SV 157 37 5 ,0  0,27 3,91 71 1286 18,6 2 89 91 0 ,02 4 19 - - 54,8 53,1 0 ,97 5 200

19 SV 167  42 7 .0  0,33 4,05 82 1730 20,7 3 70 73 0.04 7 15 - 62,4 61,3 0.9S 4100

20 S V I6 8  50  6,5 0.33 5,42 61 1190 18,0 1 78 79 0,01 5 12 - 40,7 42.1 1,03 6700

* vgl. P LO E M  w ordt een ‘spoor' kleurbaar Fe in het R .E .S . als ‘ negatief beschouwd.



Bejaarde proefpersonen, 

enkele biochem ische 

parameters.

1 I BM O l j 6 .2 80 13.0 0.5 79 6 1,5 7.0 1 BV12 7.8 65 10.4 2.5 79 6 1.6 5.0

2 BM02 4.7 80 3,5 0.8 45 7 2.7 5,4 2 BV16 7.9 85 5.5 0.9 81 7 3.7 6.7

3 BM04 6.6 70 9.5 0.7 118 15 1.8 5.8 3 BV1S 6.6 60 6 .0  0.5 64 5 2.0 7.2

4 BM 06 5,7 90 10.0 1.4 75 7 2.6 6.4 4 BV19 5.0 70 7.5 1.8 60 4 1.6 4.9

5 BM 09 6 ,0  80  8 .0  0.7 106 6 3.1 6.4 5 BV25 5.0 85 9.0 1,5 73 9 3.2 10.2

6 BM 10 5 .0  80 7.0 0,3 58 6  1.3 6 .0  6 B V 3I 4.2 70 6 ,0  1.2 58 5 0 .9  5.8

7 BM13 7,5 85 6 ,0  1,2 62 6 2.4 6.7 7 BV35 4 .9  70 4,5 0,3 83 6 1,9 6,3

8 BM15 8 ,6  90 8 ,0  0.4 58 8 1,5 6.3 8 BV36 5.9 65 5 .0  1.3 81 4 2.7 6.2

9 BM 20 7,2 70 9 ,0  0.3 81 3 1.2 4,3 9 BV39 8.0 65 6,5 5,1 133 6 2,5 6.3

10 BM22 5.8 70 11,3 0,3 56 5 1.0 4,5 10 BV41 4.8 60 6 .0  0,5 112 5 1,5 4.8

11 BM 26 5.7 95 Î0 .4  1.1 52 8 1.9 5,1 U  BV43 4 .2  60 7,0 1,2 139 6 2.1 6 2

12 BM34 5.7 85 7.0 0 ,7  73 5 1.9 6,4 12 BV44 5 ,0  90 7.5 0,8 71 5 1.4 7,6

13 BM37 3,9 95 7,0 2,7 89 5 1,6 6.0 13 BV47 6,0 80 6 ,0  0.3 87 3 3.1 7,6

14 B M *5  6 ,6  100 U .3  2 .0  139 9 1,9 5,7 14 B V50  4.4 65 7.5 0.9 56 6 1.5 6.9

15 BM 48 6 .S 95 15,0 60 6 1.9 7,2 15 BV52 6.4 80 8,5 0,7 85 9 1.9 8,0

16 BM49 6.5 120 10,8 0,4 95 6 2 ,0 5.3 16 BV54 6,8 70 6.5 0.4 75 7 1.6 6.0

17 BM53 5.1 80 9 ,0  0,2 56 6 1.2 4,4 \ 1  BV55 4 .6  60 5 .0  0,4 56 6  2,0 6,1

18 BM56 5,8 80 7.5 0,9 56 14 3.8 8,1 18 BV63 7.4 70 8.5 0,9 62 5 3.1 4.4

19 BM 58 6.6 80 8.0 1,0 83 3 4.1 8.6 19 BV65 7.6 70 7,5 2.9 1 20 5 3.1 7.8

20 BM62 8.2 60 9 .0  0.9 56 5 4 ,0  5,9 20 BV67 5.7 50 6.5 0.5 54 9 1.7 7.9

21 BW64 8 8 70 7.5 1,5 56 5 3.4 6 ,6  21 B V 68 3.8 50 5.5 0.4 75 6 0 .7  6.9

22 BM 66  5.2 70 9,5 0.7 52 10 3.4 7,4 22 BV73 5.8 80 7.0 0.8 100 I I  2,7 7.5

23 BM 72 5 .0  60 9 ,5  0.5 114 10 2,6 7.0 23 BV 75 6.5 65 5.5 0 ,8  75 4 1,9 6.3

24 BM 90 10.8 80 7,0 0 .7  100 5 0.9 4.1 24 BV81 6.6 100 5 .0  2,0 100 3 2.6 6,8
15  BM92 4 2 105 H .O  0.2 52 6 1,8 7.2 25 BV84 6,7 80 8,5 1.3 75 12 2,3 7.6

1___________ I________ I------1--- -— I------------------------------------------ 1------------1--------------1--------------1-------------- 26 BV85 5,6 75 7.0 1.0 104 8 2.9 7.8

> 7 5 j r  27 BV 86 5.3 70 21.5 0,9 93 5 2.S 8.5

—  28 BVR9 6.3 70 7.0 KO ? 79 5 4.} 6.9

1 B M I !  6.6 60 7.5 0.7 108 5 1,6 5.0 29 BV9J 4.3 85 4.5 0.4 79 5 2.0 7.3

2 BM17 6.7 95 1*9,0 0.8 75 6 3.0 5.9 30 BV93 5.3 95 7.0 0.3 . 89 4 1.5 6.4

3 BM21 10,4 95 12,1 0.4 73 5 1,3 5.3 ------ '-------- ------------- -------

4 BM27 4.7 80 9,5 0.3 56 5 1.5 4 .5  > 7 S j i .

5 BM 28 6,6 90 10.8 0,4 71 b 2.(1 6.0 ------ 1-------- 1------ t------1------ ~1------- ;------ 1---- 1 !

6 BM 29 6.0 90 10.4 0,9 43 6 1.4 6.8 1 BVOS 7.3 80 5.0 l .h  , 56 4 1.2 5.2

7 BM 30 5,7 75 8.5 0.7 112 6 2.2 6.8 2 BV33 7.5 95 4 .0  0 ,8  71 4 1.8 .,1

8 BM32 6^5 70 8.5 1.0 83 7 1.9 5.0 3 BV51 8.4 70 5.5 0.2 ! 5 1.6 7.1

9 BM38 7.4 95 8.5 0.3 83 5 1.8 4.5 4 BV61 5.0 70 3.5 1.1 58 7 2.8 7.9

10 BM4G 5 .4  70 9 .0  89 4 2.8 4.9 5 BV69 5.0 50 10.0 0,7 60 2.7 5.9

11 BM42 6.7 85 10,4 0.5 110 5 ’ .5 6.6 6 BV70 6.6 60 6 .0  0.9 91 20 2.3 4.S

12 BM 57 7.7 80 S.O 0,5 67 6 2.9 5.3 7 BV71 6.1 70 7.0 2,2 52 ? 1.9 6,7

13 BM 78 4.5 «5 10.8 t.O 73 4 2.9 7.5 8 BV74 7.1 40 9 .0  0.6 58 7 2,0 7,6

14 BM82 5.5 90 10.0 0,2 56 5 1,9 7.6 Q BVH3 6.8 100 8 .0  0,5 64 4 2.5 8.2

15 BM 8 S 5.8 80 13,0 0.8 64 4  1.2 5.1 10 BV87 6 .0  80 9 .0  1.7 52 5 1,6 5.6

16 BM 96 5 .6  100 S J  1.7 62 7 4.4 7.J



Ta bel IX . B io ch em isch  ond e rzo e k  bij v ita le  be jaarde p roe fpe rsonen ; g em idde lde , s tandaard  

dev ia tie , sp re id ing , no rm a le  w aarde ( la b o ra to r iu m  voor k lin . chem ie , K lin ie k  voor 

Im v . ( io no csk ., A Z U )  en aan ta l a fw ijk e n d e  w aarden .

Onderzoek

mannen 
65-74 jr. > 75 jr.

vrou wen 
65-74 jr. s> 75 jr.

iTU SD 

(range)

m* SD 

(range)

m±SD

(range)

m * SD 

(range)

ureum (nimol/1) 6,3* 1,6 6,4 *1,4 5,8* 1,2 6,6± 1,1

norm.: 3,0-7,5 (3,9-10,8) (4,5-10,4) (3,8-8,0) (5,0-8,4)

aantal > norm.: 4 2 4 1

totaal >  65 jr. 6.3* 1,5 6,0* 1,2

kreatinine (^mol/l) 83* 14 84* 11 72*12 72*19

norm.: 50-120 (60-120) (60-100) (50-100) (40-100)

aantal >  norm.: 0 0 0 0

totaal > 65 jr. 83* 13 72*14

bilirubine (Mmol/1) 9,3*2,2 10,3*2,8 7,2 ±3,0 6,7*2,3

norm.: < 14 (6,0-15,0) (7,5-19,0) (4,5-21,5) (3,5-10,0)

aantal > norm.: 1 1 1 0

totaal > 65 jr. 9,7 *2,5 7,1± 2,8

thymol tr. test (E) ©  0,8 *0,6 ©  0,7*0,4 1,1*1,0 1,0 *0,6

norm.: <2,5 (0,2-2,7) (0,2-1,7) (0,3-5,1) (0,2-2,2)

aantal > norm. 1 0 2 0

totaal >  65 jr. 0,8 *0,5 1,1*0,9

alk. fosfatase (U/l) 75*25 77*20 83*22 ©  62*12

norm.: 50- 135 (45-139) (43-112) (54-139) (52-91)

aantal > norm.: 1 0 1 0

totaal >  65 jr. 76*23 79±22

SGPT (u/l) 7*3 5*1 6*2 ©  7*5

norm.: < 18 (3-15 ) (4- 7 ) (3 - 12 ) (4 - 20 )

aantal >  norm .: 0 0 0 1

totaal >  65 jr. 6 * 2 6*3

triglyceriden (nm o l/1 ) 2 ,2 *  1,0 2,1 *0 ,9 2,2 *0 ,8 2,0 *0 ,5

norm .: 0 ,3- 2 ,0 (0 ,9-4 ,1 ) (1 ,2- 4 ,4 ) (0 ,7 - 4 ,1) (1 ,2 - 2 ,8 )

aantal >  norm .: 10 6 14 4

totaal >  65 jr. 2,2 *0 ,9 2 ,2 *0 ,7

cholesterol (mmol/1) 6 ,2* 1,2 5 ,9* 1,1 6 ,8 *  1,2 6 ,6 *  1,2

norm .: 4,0 7,3 (4 ,1- 8 ,6 ) (4 ,5- 7 ,6 ) (4 ,4-10 ,2 ) (4 ,8 - 8 ,2 )

aantal >  ro rm .: 3 2 10 3

totaal ;  65 jr. 6 ,0 *  1,1 6,8 ±1,2

n = 25 16 30 10

©  n = 24 

©  n =  15 

©  n = 9  

©  n = 9



Tabel X . Voedingsgegevens van een groep vitale, ze llständig wonende bejaarden (geschatte waarden).

mannen (n = 46)* vrouwen (n = 46)

Eenheid m SD range m SD range

Leeftijd jaren 73,5 * 6,0 65- 89 71.6 ± 4.8 65 86

Quetelet-index G/L2 x 10 25 1 ; 29 196-316 263 ± 30 188- 325

Calorieën Cal/kg dd 27.1 ± 6.3 14-43 25,8 ±5.5 16-42

~~ Eiwitten g/kg dd 095 ± 0,22 0,58- 1.55 0.96 ± 0.19 0.48-1.42

Vetten Cal. %  dd 41,7 ± 4,6 25- 51 40,5 ±6,1 19-49

Koolhydraten Cal. '/!■ dd 44.0 ± 4,6 32-52 44,6 ± 4,9 38-58

~~ IJzer mg dd ÏÖ l  T i j  7,6-13,7 7 Ï S  5.7-15,0

IJzer Mg/kg dd 141 ± 31 92-223 13,9 ± 32 80-210

~~ IJzer mg/1000 Cal dd ÏT Ï l  ± 0,87 3,6-7,5 5~4l ± 1,35 3,7-9.1

IJzer uit vlees mg dd 3,5 ± 0,8 2.0-6.0 3.1 ±0.1 0,9-5,4

~ Vit. B I mg/1000 Cal dd CU8 ± 0,06 0.28-0,58 M O  ± 0.07 0,29-0,67

~ Vit. B2 mg/1000 Cal dd 0 J 9  ± 0,18 0,50-1,48 0.84 ± 0.24 0,44-1,40

Nicotinezuur mg dd 11.0 ± 1,7 7.0- 14.5 9.4 ± 1,8 6.1-14.9

Vit. B12 Mg dd >4,18 > 2 - > 6  >3,4 > l - > 6

Vit. C mg dd 6 M  ± 28,4 10-131 7 Ï1  ± 26,8 16-169

Jod ium ** 7 dd 120 ± 36 48-205 100 ± 27 45-187

Calcium mg dd 932 ± 271 430- 1560 858 ± 282 288- 1462

* de groep bestond u it 47 m annen. Kén man (BM 64) was vegetariër en at grotendeels zeit geplukte p lanten.

De voedingssamenstelling was niet te berekenen.

**  ind ien rciiehnatin vis w ordt gebruikt (>  1 \ per 2 w k). wordt d it, naar rato. in het dagelijks verbruik verdisconteerd.
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Dépot-Te
beenmerg l'e-absorptic l'e-

£  a
>, a salie

nr. Code jr. Ill) MCliC S.Y. TYUC R.K.S. 5 "  a Ar Ar/a %

mannen

1 »MOI 69~| 10.2 20.3 25 I 65 II +(+) | ~  50,3 35,8 0,71 69
2 HM02 73 I I . )  20.3 21 57 ++ t 56,1 34,6 0,62 57
3 DM04 67 9.5 20.3 11 43 + Sp. 24,8 13,8 0,56 48
4 BM06 73 10.1 20.0 35 67 t t 27,7 21,0 0,76 92
5 UM 09 66 10.9 18,5 21 63 + . 81.6 66.4 0.81 76
6 UM 15 69 9,9 20,6 39 53 +(+) i 28,7 26,4 0,92 84
7 HM 26 66 9,9 19.2 28 53 + Sp. 84,4 65,9 0,78 78
8 U.M45 73 10,1 20,7 21 53 +(+) Sp. 63,0 23,6 0,37 81
9 BM48 69 10,9 20,4 18 52 + i 17,5 13,8 0,79 40

10 BM49 72 10,2 20,7 25 55 + t 45,8 27,8 0,61 70
11 UM 5 3 69 10,4 20,4 19 55 +(+) t 62,4 47,4 0,76 74
12 BM58 67 10,3 20,8 26 55 ++ i 5,8 1,5 0,26 55
13 DM62 71 10,6 20,7 28 55 + t 76,0 67,4 0,89 84
14 DM64 69 10,2 20,9 19 56 + t 54,6 41,0 0,7S
15 UM66 70 10.9 20,8 29 57 ++ + 45,1 17,5 0,39 74*
16 UM92 68 10.1 20,3 16 54 + r 59*3 36,0 0̂ 61 54
17 DM17 78 10,7 19,8 21 49 +(+) Sp. 54,8 30,8 0,56 40
18 DM29 77 9,8 20,7 25 47 ++ + 29,1 19,1 0,66 45
19 DM32 83 9,7 20,5 35 54 ++ i  41,0 35,6 0,87 81
20 DM40 79 9,6 21.4 15 53 i 52,0 33,3 0,64
21 DM42 77 8.8 20.4 14 48 + 35,1 16,3 0,46 68
22 UMS 7 83 9,4 20,8 23 51 +(+) i 22,1 8,2 0,37 92*
23 DM78 79 9.9 20.6 21 53 + Sp. 74,7 52,3 0,70 81
24 UM82 77 9,4 20,4 12 51 +(+) i  45,3 21,5 0,47 64

vrouuen

1 H V 12 70 9,7 20,8 18 46 + Sp. 31,7 26,7 0,84 82*
2 UV 16 74 10,0 21,0 20 52 i Sp. 59,0 50,5 0.86 70
3 DV18 68 9,3 22,3 18 58 + 48,5 28,2 0,58
4 UV 25 65 9,6 20.1 18 65 +(+) 61,5 38,0 0,62 81
5 DV31 70 8,2 20,1 16 72 < 50,7 25,3 0,50 70
6 DV47 67 9,1 20.0 14 51 + t 50,5 27,4 0,54 43
7 DV 50 67 9,1 19,8 20 63 + s 30,2 19,1 0,63 65
8 DV52 68 9,4 20,5 15 54 ++ + 25,2 22,8 0,90 88
9 UV63 70 8,8 20,4 24 55 ++(+) + 15,7 6,5 0,42 40

10 UV67 70 8,6 20,0 21 51 + i 40,0 24,4 0,61 66
11 HV75 69 9,3 24.1 17 51 + 39,5 23.3 0,59 69
12 DVK5 6K 9.3 19.2 21 55 +(+) • 28,8 17,5 0,61
13 DV89 69 9,1 23.2 18 62 + i  17,2 15.6 0,91 55
14 DV91 72 9,4 22,2 19 63 ++ ! 27,1 16,9 0,62 61*
15 BV61 77 8,8 19,0 17 66 + 33,7 24,8 0,74 67
16 IIV69 75 9,6 20,1 19 51 ++ i 19,6 16,4 0,84 74

* m inder b e U m iw lm e  waarde wegens huge Ouetelet-index ( >  295)



De schrijver van dit proefschrift werd op 1 juni 1943 in Roermond geboren. In 

1961 werd aan liet Bisschoppelijk College tc Sittard liet einddiploma gymnasium ß 
behaald. Dat zelfde jaar werd een aanvang gemaakt met de studie in de geneeskunde 

aan de Rijksuniversiteit tc Utrecht, Gedurende het studiejaar 1962/1963 was pro

movendus ingeschreven bij de Rcchten-faculteit.

Het doctoraalexamen geneeskunde werd afgelcgd in 1968. het artsexamen in juli 

1970.

Als militair arts was hij werk/aam op de afdeling Röntgenologie (hoofd: W. Fiorani 

van de Militaire Specialisten Polikliniek te Den Maag.

Sinds januari 1972 is hij in opleiding tot internist in de Kliniek voor Inwendige 

Geneeskunde (opleiders: destijds: Prof. Dr. L. A. Mulst, thans: Prof. Dr. J. van der 

Sluys Veer en Prof. Dr. A. Struyvenberg) van het Academisch Ziekenhuis tc 

Utrecht.


