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Het verschijnen van dit proefschrift is voor mij een welkome aanleiding om dank te zeggen aan alien, die mijn studie aan de Landbouwhoogeschool voor mij waardevol hebben gemaakt.
In deenkelejaren, dat ik Uwassistent heb mogenzijn, Hooggeleerde
Grijns, Hooggeachte Promotor, heb ik in den, door mij zeer gewaardeerden, persoonlijken omgang met U veel kunnen leeren en hebt Gij
mij de beteekenis van menig physiologisch probleem doen kennen. De
groote welwillendheid, waarmede Gij hierbij leiding gaaft, heeft in
hooge mate bijgedragen tot het samenstellen van dit proefschrift.
De weinige maanden van mijn assistentschap aan Uw laboratorium,
Hooggeleerde Honing, waren van bijzonderen invloed; zij vormden
den overgang tot zelfstandig wetenschappelijk werk.
Het enthousiasme waarmede Gij Uw colleges gaaft, Hooggeleerde
Bakker, heeft groote belangstelling gewekt voor de Veeteeltwetenschap en mij geleid bij het kiezen van mijn studierichting.
Door Uw colleges,HooggeleerdeVanderBurg,endoordegesprekken
die ik persoonlijk met U mocht hebben, heeft zich bij mij de zin voor
het exacte meer ontwikkeld.

INLEIDING
Het opvoeren van de productie der landbouwhuisdieren is een
intensiveeringsverschijnsel, dat alszoodanig in zijn ontwikkeling steeds
voortschrijdt. Als elke intensiveering stelt het steeds hoogere eischen
aan de middelen, waarmede de meerdere opbrengst bereikt wordt.
De meerdere productie kan tenslotte niet meer worden verkregen
met de voedermiddelen, zooals het landbouwbedrijf die oplevert.
Deze voedermiddelen toch bevatten, waar het bijvoorbeeld de eiwitproductie geldt, de noodige bouwsteenen in zoo geringe mate, dat men
om daarvan voldoende aan te voeren, grooter hoeveelheden voedsel
in totaal zou moeten geven dan het dier kan benutten.
Het is daardoor zoowel physiologisch als eeonomisch noodzakelijk
geworden, voedermiddelen toe te dienen, welke de bepaald noodige
onderdeelen in grooter mate en in gemakkelijk opneembaren vorm
bevatten.
Deze voedermiddelen worden meestal verkregen als bijproducten
van de bereiding van voor den mensch bestemde voedermiddelen of
andere industrieele producten. Bij de behandeling, die het voor deze
bereidingen ondergaat, worden aan het veevoeder dikwijls stoffen
onttrokken, die voor de spijsvertering en de stofwisseling onmisbaar
zijn.
Het ontbreken van deze stoffen is bij het voederen met genoemde
bijproducten van de industrie vaak oorzaak van het verbreken van
het physiologisch evenwicht bij de productie-dieren.
Een oorzaak van het verbreken van dat evenwicht kan zijn het
,,meer dan physiologisch" opvoeren van een voedingsstof, die voor
degewenschte productienoodzakelijk is.Hierdoorontstaat eengrootere
behoefte aan bijzondere stoffen, welke bij de stofwisseling van die
voedingsstof een rol spelen.
Een physiologisch evenwicht, dat in de practijk der veehouderij
dikwijls is verbroken, is dat van de Ca- en P-stofwisseling. Het verbroken zijn van dit evenwicht uit zich bij verschillende diersoorten
zeer verschillend en heeft bij die onderscheidene diersoorten onder
ongelijke omstandigheden plaats.
Het is evenwel bekend, dat een, voor de diersoort, gunstig gehalte
aan Ca en P van het voedsel en daarbij de aanwezigheid van Dvitamine in het dierlijk lichaamiiet verbreken van het evenwicht van
de Ca- en P-stofwisseling voorkomt.

Wanneer D-vitamine aanwezig is, hetzij met het voedsel aangevoerd,
dan welop andere wijze in het liehaam gevormd, zalook bij een minder
gunstige verhouding van Ca en P in het voedsel het evenwicht van de
Ca- en P-stofwisseling niet zoo licht worden verbroken.
Is dit evenwicht door afwezigheid van D-vitamine, of door de aanwezigheid daarvan in te geringe mate, met daarbij ongunstige verhouding tusschen Ca en P in het voedsel, eenmaal verbroken, dan kan
het toedienen van D-vitamine het evenwicht herstellen, en de voor de
diersoort specifieke uiting, van het verbroken zijn daarvan, doen verdwijnen.
Het herstellen van het Ca- en P-stofwisselingsevenwicht kan ook
worden verkregen door bestraling met ultraviolette stralen, maar het
is de vraag of dit effect langs denzelfden weg wordt verkregen.
Waar het D-vitamine in de Ca-en P-stofwisseling regelend optreedt,
ligt het voor de hand te vragen of, bij een gunstige verhouding van
Ca en P in het voedsel, de behoefte aan D-vitamine toch ook bestaat.
De oplossing van deze vraag verkrijgt experimenteele mogelijkheden door haar zoote stellen: ,,Welkeninvloedheeft, bij een gunstige
verhoudingvan CaenPin het voedsel, het toedienen van D-vitamine ?"
De in dit proefschrift behandelde onderzoekingen hebben ten doel
bij te dragen tot beantwoording van deze vraag.

HOOFDSTUK I
DE LITERATUUR
Uit derecente onderzoekingen van Kramer, Shear en Siegel (1931; 1)
blijkt, dat wanneer de Ca- en P-stofwisseling in physiologisch evenwicht is, het product van het gehalte aan Ca en dat aan anorganisch
P in het bloedserum een bepaalde waarde heeft.
Waargenomen werd, dat bij ratten, die op een rhachitogeen dieet
zijn gehouden tot ze duidelijk rhachitis vertoonen, het toedienen van
een vitamine-D-preparaat het product van het Ca-gehalte en anorganisch-P-gehalte, beide uitgedrukt in mg per 100cc serum, doet stijgen
van 29 tot hoogere waarden. Voor dit stijgen blijkt een zekere tijd
noodig te zijn. Eerst wanneer dit product tot een bepaalde waarde
( ± 60) is gestegen, kan genezing van de rhachitis worden vastgesteld.
Proefratten, gehouden op 't dieet van Steenbock en Black no 2965
(1925; 2) tot ze hevige rhachitis vertoonden, bleken in ± 8 dagen na
toevoeging van een vitamine-D-preparaat te genezen, terwijl het
product Ca X anorganisch P van het bloedserum was gestegen tot 66.
Eerst daalt het Ca-gehalte, terwijl het anorganisch-P-gehalte stijgt,
later stijgt ook het Ca-gehalte weer tot de oorspronkelijke waarde.
Het dieet van Steenbock en Black heeft een hoog Ca-gehalte en een
laag P-gehalte.
Bij proefratten, gehouden op een dieet met laag Ca-gehalte en hoog
P-gehalte, steeg eerst het Ca-gehalte van het bloedserum, waarbij het
gehalte aan anorganisch P aanvankelijk daalde, om later weer te
stijgen.
Het toegediende vitamine-D-preparaat heeft dus een regelende
werking ten opzichte van het product: Ca-gehalte X anorganischP-gehalte van het bloedserum.
Dezelfde schrijvers stelden vast, dat bij ratten, rhachitisch geworden
op het voeder van Steenbock en Black, toevoeging van fosfaten aan
het dieet tengevolge had, dat het Ca-gehalte sneldaalde, bijvoorbeeld
van 9.9 tot 7.1 terwijl het anorganisch-P-gehalte van het bloedserum
steeg van 2.3tot 7.0. Het product steeg dus van i 23tot ± 50.
Dit bleek reeds 6uren na eerste toediening van 't fosfaat te zijn bereikt. Bij een ander voorbeeld werd na 1.1 dag het product 63 bereikt
en was beginnende genezing te constateeren.
Door overeenkomstige proefratten te laten vasten, werd eveneens
een stijging van bedoeld product verkregen, waarbij binnen 24 uur
begin van genezing gevonden wordt.
De schrijvers (1931; 3) wijzen er nog op, dat de ervaring van Hess

en Weinstock (1930; 4), dat bij het toedienen van D-vitamine aan
rhachitische ratten het anorganisch-P-gehalte van het bloedserum
stijgt tot boven het normale, zonder dat genezing valt waar te nemen,
een gevolg is van het feit, dat Hess en Weinstock de eerste genezingsverschijnselen trachten waar te nemen aan het Rontgen-beeld. Het
Rontgen-beeld leent zich hiertoe evenwel niet, hetgeen met de methode
die door Kramer en zijn medewerkers wordt toegepast welhet geval is.
De laatsten behandelen het been, dat, zoodra het aan het gedoode dier
isontnomen, wordt doorgezaagd volgens de lengte-as, met een oplossing van zilvernitraat. Dat gedeelte van de epiphysairlijn, waarin de
eersteverbeening heeft plaats gehad, is dan duidelijk geel gekleurd.
Wilder (1929; 5) constateert, dat bij rhachitische ratten, die men
laat vasten, het anorganisch-P-gehalte van het bloedserum stijgt.
Hij vraagt zich nu af, waar deze anorganische P vandaan komt. Hij
stelt vast, dat de hoeveelheid P, die organisch aan de bloedlichaampjes
gebondenis,nietdaalt.Hetprocesistenopzichtevanhet bloed exogeen.
Bij onderzoek van het N-gehalte van het bloedserum, dat eveneens
stijgt bij het vasten, blijkt de verhouding van de hoeveelheden N en P,
die meer in het serum worden gevonden na het vasten dan ervoor,
overeen te komen met de verhouding van deze elementen zooals men
die in spierweefsels vindt.
Hieruit is dan af te leiden, dat het anorganisch-P-gehalte van het
bloedserum door spierdegeneratie stijgt, waardoor rhachitis geneest.
Russell, Massengale en Howard (1928; 6) gaan bij Witte Leghornkuikens den invloed na van ultraviolette bestraling gedurende verschillende bestralingstijden, waarvan de duur in de reeks proefnemingen toeneemt. Zij constateeren hierbij, dat bij langeren bestralingstijd
de verbeening verbetert en zij nemen een verband waar tusscheh de
verbeening en het Ca^en anorganisch-P-gehalte van het bloed.
Hamilton, Kajdi en Meker (1930; 7)experimenteerende op konijnen,
die zij het rhachitogeen dieet van McCollum no 3143 gaven, vonden
dat het Ca-gehalte van het bloedserum dikwijls afnam, wanneer het
anorganisch-P-gehalte daarvan toenam, zoowel onder invloed van toevoeging vanP aan hetdieetalsvan levertraanofbestraalde ergosterine.
Shohl en Brown (1929; 8) constateeren dat rhachitische ratten,
wanneer men ze laat hongeren tetanie vertoonen. Ratten, die tevoren
op een normaal voer zijn gehouden, hebben bij het hongeren deze verschijnselen niet. Ter verklaring hiervan merken schrijvers op, dat bij
de beide groepen weefselafbraak plaats heeft, dus ook P wordt vrij
gemaakt.Bijderatten opnormaal dieet isevenwel eenfactor aanwezig,
die verhindert, dat het anorganisch-P-gehalte van het bloedserum
zoo hoog stijgt, dat er tetanie opvolgt, zooals bijderhachitische dieren
het geval is.

Geeft men dieren op een rhachitogeen dieet vrij veel P plotseling
in het dieet, dan vertoonen zij spoedig verschijnselen van tetanie.
Dieren van een normaal dieet reageeren niet op deze wijze op meer
P in het dieet.
Hieruit moet worden afgeleid, dat in een normaal dieet een factor
aanwezig is, die de gehalten aan Ca en anorganisch P van het bloedserum regelt, dientengevolge ook het product van deze waarden, waarbij dit product de neiging heeft constant te zijn, althans zich naar
omstandigheden in te stellen.
Voor normale verbeening is het noodzakelijk, dat dit product tenminste een bepaalde waarde heeft.
Nu het product van het Ca en het anorganisch-P-gehalte van het
bloedserum moet worden beschouwd als een voor de verbeening belangrijke waarde, die binnen bepaalde grenzen onafhankelijk is van de
wijze, waarop het product is samengesteld, rijst de vraag of de samenstelling van het nieuwgevormde been ook afhankelijk is van de wijze,
waarop dit product wordt gevormd.
Recente onderzoekingen van Campbell (1931; 9)gaven tot uitkomst,
dat het groeiende been zich onder bepaalde omstandigheden zeer verschillend ontwikkelt, doch dat de verhouding van Ca :P in het nieuw
gevormde been steeds om dezelfde waarde schommelt.
De verhouding van Ca :P in het voedsel bepaalde wel het aschgehalte van de tibiae van de kuikens, waarmede de proeven werden
genomen; ook het aschgehalte van het voedsel en het gehalte aan
D-vitamine daarvan waren op de ontwikkeling van de verbeening van
invloed.
Kramer, Shear, McKenzie (1929; 10) geven in hun zesde publicatie
betreffende de ,,Composition of Bone" de resultaten van onderzoekingen op ratten, gehouden op het rhachitogeen dieet van Steenbock. Een groep dieren kreeg 2 % levertraan, een tweede groep een
groote dosis bestraalde ergosterine.
Het serum Ca-gehalte van de controle groep was 10.9 mg %, dat
van de levertraangroep was 13.9 mg % en dat van de ergosterine groep
16.1 mg %. Hoewel dat getal voor de laatste groep 50 % hooger is dan
dat van de controlegroep, was de verhouding van Ca :P in het gevormde been nagenoeg dezelfde.
Deze schrijvers worden bij hun onderzoek geleid door de gedachte,
dat het been, behalve uit koolzure kalk, bestaat uit een Ca- en Phoudende verbinding, waarvan de samenstelling zoo is, dat de Ca-Pverhouding daarin 1.94 is. Zij spreken daarom van carbonaat-Ca en
residu-Ca, het laatste is het totaal-Ca verminderd met het Ca, dat als
carbonaat gebonden is.
Zij bepalen om deze waarde te vinden eerst het C0 2 -gehalte van het
been enberekenen de hoeveelheid Ca, die aan de gevonden C0 2 zou zijn
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gebonden geweest, wanneer deze laatste afkomstig was uitsluitend
van CaC0 3 ; ze vinden dan het carbonaat-Ca. Daarna wordt het Cagehalte bepaald, het totaal-Ca.
In bovenbedoelde onderzoekingen was voor de drie proefgroepen
de verhouding carbonaat-Ca: totaal-Ca nagenoeg dezelfde, evenals
die van residu-Ca: P, zoodat ook de verhouding (totaal-)Ca,:P in de
drie groepen nagenoeg dezelfde is.
Dat, zooals ook reeds uit de aangehaalde onderzoekingen van
Campbell bleek, de totale hoeveelheid Ca en P, die in het verbeende
weefsel wordt vastgelegd, wel variabel is, bleek uit vele onderzoekingen, waarvan we hier nog noemen die van Chick, Korenchevsky en
Roscoe (1926; 11).
Bij proefratten gehouden op twee dieeten, waarvan het eene een
normale verhouding Ca :P heeft, doeh gebrek aan D-vitamine en het
andere het rhachitogeen dieet van McCollum is, worden van de femora
het aschgehalte en het gehalte aan organische stof bepaald (nadat
de beenderen met aether zijn uitgetrokken). Voor de verhouding aschgehalte :organische-stof-gehalte wordt in beide gevallen een waarde
gevonden, die lager is dan bij ratten, die op een normaal dieet zijn
gehouden.
Bij het eerste dieet was het Ca-gehalte lager dan normaal; bij dat
van McCollum wasdeverhouding aschgehalte : organische-stof-gehalte
van 0.4 tot 0.8; het toedienen van levertraan kon deze verhouding
op 1.0 brengen, terwijl zenormaal 1.5 is.
Schultzer (1929; 12),die ook het dieet van McCollum aan ratten gaf,
onderzocht onder anderen het Ca-gehalte van de tibiae. Hij stelde
vast, dat preventieve bestraling met hoogtezon op een afstand van
1 meter gedurende 10 minuten daags, tengevolge had, dat de dieren
gemiddeld 75 % meer Ca in de tibiae bevatten, dan de controle-groep.
Sherman en Stiebeling (1930; 13) vonden in een serie van een reeks
proefnemingen, dat bii een D-vitamine-arm dieet het Ca-gehalte van
de femur 7.8 % was, terwijl bij een overeenkomstige groep, die wel
D-vitamine kreeg, het Ca-gehalte van de femur 11 % was.
De thans besproken onderzoekingen, omtrent de samenstelling
van het been, hebben tot gemeenschappelijke uitkomst, dat de verhouding van Ca :P in het been onafhankelijk is van de mate, waarin
de verbeening plaats heeft.
De mate van verbeening zou worden bepaald door het product van
het Ca-gehalte en het anorganisch-P-gehalte van het bloedserum.
Omtrent de wijze, waarop Ca en P in het bloed voorkomen en de
beteekenis, welke dat kan hebben voor de verbeening, zijn vele onderzoekingen verricht, waarvan we hier enkele zullen bespreken.
Peters en Eiserson (1929; 14) verwerkten 118 monsters van bloedserum, afkomstig van menschen, die niet ziek waren aan een bepaalde

Ca-P-stofwisselingsziekte. Gelijktijdig bepaalden ze in deze monsters
het Ca-gehalte, het eiwitgehalte en het gehalte aan anorganische P.
Ze vinden, dat het Ca-gehalte evenredig is met het eiwitgehalte en
omgekeerd evenredig met het anorganisch-P-gehalte.
Dit iseen aanwijzing, dathetproduct van Ca-gehalteen anorganischP-gehalte bij alle monsters een overeenkomstige waarde heeft.
Het Ca, dat zich in het bloedserum bevindt, blijkt voor een groot
gedeelte aan eiwit (eiwitachtige verbindingen) te zijn gebonden.
De onderzoekingen van Shear en Offner (1931; 15) bevestigen het
laatste, doordat er in wordt aangetoond, dat bloedserum Ca-ionen
bindt.
De waarschijnlijkheid dat het Ca, hetwelk volgens Klinke (1929; 16)
in bloedserum slechts voor ± 2 % geioniseerd is, toch wel aanwezig
is in een vorm, waarin het gemakkelijk diffundeert, wordt betoogd
door von Kuthy en Banga (1931; 17) die veronderstellen, dat Ca in
bloedserum in complexe verbindingen voorkomt, waarbij het zoogenaamd hydrotroop is opgelost.
De wijze, waarop Ca in het bloedserum voorkomt en de beteekenis
hiervan voor de verbeening van groeiend kraakbeen, is ook bestudeerd
door Kleimann (1927; 18). Schrijver behandelt de verschillende toestanden, waarin Ca in bloedserum voorkomt, namelijk geioniseerd,
gebonden aan eiwitten en als oververzadigde Ca-fosfaat verbinding.
Hij schudt serum met het niet-ioniseerbare vaste Ca-triple-fosfaat,
dat tot fijn poeder verdeeld is. Nadat de vaste deeltjes bezonken zijn,
worden de Ca- en P-gehalten van het serum bepaald. In vergelijking
met bepalingen, gedaan in het serum voor de behandeling, bleek dat
Ca-en P-gehalte beiden gedaald zijn.
Nu was in verhouding tot P meer Ca uit het serum gegaan dan overeen zou komen met een neerslag van Ca-triple fosfaat.
Als verklaring hiervan wordt gegeven, dat het serum C0 3 " bevat;
deze C0 3 " komen in intensieve aanraking met het triple-fosfaat en
maken daaruit P 0 4 ' " vrij. Het oplosbaarheidsproduct van (Ca*-)x
X(P0 4 "') wordt dan overschreden, het aanwezige neerslag voorkomt
oververzadiging en er slaat een Ca-fosfaatverbinding neer.
Een gedeelte van het fosfaat van 't oorspronkelijke neerslag wordt
dus vervangen door carbonaat, zoodat er voor het vormen van het
neerslag meer Ca dan P uit het serum noodig is.
Wanneer het serum geschud werd met andere vaste stoffen dan Catriple-fosfaat, bleek geen Ca of P het serum te verlaten, hetgeen wel
het geval zou kunnen zijn, wanneer in het serum een werkelijke oververzadiging van Ca--en P 0 4 ' " bestond.
Hierdoor wordt de opvatting gesteund, dat Ca in bloedserum in
weinig geioniseerde vorm voorkomt, doch dat het wel gemakkelijk
te ioniseeren is.
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Ook de onderzoekingen van Hastings, Murray en Sendray (1926; 19),
waarin wordt gevonden, dat bij verbeening in vitro naast Ca en P ook
yeel C0 3 " uit het serum verdwijnt, vinden hierin steun.
Uit de onderzoekingen, die hierboven gerefereerd zijn om te komen
tot een antwoord op de vraag, of de wijze waarop het product vanCagehalte en anorganisch-P-gehalte van het bloedserum wordt gevormd
de verbeening bei'nvloedt, mag worden afgeleid, dat in ieder geval verbeening eerst optreedt, wanneer het product boven een bepaalde
waarde stijgt. Voorts, dat de samenstelling van het nieuw gevormde
been, wat betreft de verhouding van Ca :P daarin, onafhankelijk is
van de wijze waarop het product is samengesteld.
Maar de mate van verbeening is wel afhankelijk van de wijze waar
op het product is samengesteld. Wanneer, in verhouding tot het Cagehalte, het anorganisch-P-gehalte beneden een bepaalde waarde ligt,
wordt nieuw been gevormd met een lager aschgehalte, dan wanneer
het anorganisch-P-gehalte hooger is.
De pogingen om het vraagstuk van de wijze, waarop de verbeening
van het groeiende beenweefselplaats heeft, tot een oplossing te brengen
loopen in twee richtingen uiteen.
. De eene richting, van Kramer en tal van medewerkers, die uitgaat van de chemische analyses van jong gevormd been, is na te gaan
welke oplosbaarheidsverschijnselen aanleiding konden geven tot de
gevonden samenstelling, om zoote komen tot eeninzicht in het meehanisme van de verbeening.
Shear en Kramer (1928; 20) stelden vast, dat de verhouding van
residu-Ca :P dezelfde is in pathalogisch en normaal verkalkt been,
namelijk ± 1.97.
Dit cijfer zou verklaard kunnen worden met de aanname dat het
Ca in het been aanwezig is als CaHP0 4 zoowel als met de aanname,
dat het been Ca3(P04)2 bevat, zooals Shear, Washburn en Kramer
(1929; 21) zelf opmerken.
Deze onderzoekers houden evenwel vast aan de gedachte, dat de
oplosbaarheid van CaHP0 4 een groote rol bij de verkalking speelt.
Een van hun motieven is,dat C%(P04)2nooit alszoodanig isgeisoleerd
of bereid.
Zij meenen aan te kunnen toonen, dat rhachitisch serum t.o.v.
CaHP0 4 onverzadigd is en dat normaal serum slechts een weinig
onderverzadigd is ten opzichte van dit zout.
In een latere publicatie van hetzelfde jaar wijzen zij er op, dat het
zeer jonge normale been, zoowel als de verbeening, die bij beginnende
genezing van rhachitis in de epiphysairlijn optreedt, een verhouding
van residu-Ca :P heeft van 1.99.
Voorts blijkt de hoeveelheid carbmtmt-Ca ten opzichte van het
totaal-Ca met den leeftijd toe te nemen: in jong been is het eerste
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8 a 10 % van het laatste, in ouder been 15 a 16 %.
In rhachitis been is in verhouding meer carbonaat-Ca dan in normaal
been. De schrijvers onderscheiden nog een primaire verbeening, die
in verhouding meer residu-Ca bevat en waar residu-Ca :P = 2.23.
De onderzoekingen van Kramer e.a. (1929; 10),waarin wordt aangetoond, dat het gehalte aan Ca van het serum de verhouding van
residu-Ca :P niet beinvloedt, bespraken we tevoren.
In latere onderzoekingen gaan Shear, Washburn, Kramer (1929; 21)
het evenwicht na, dat verschillende „anorganische-serum-orplossingen"
vormen met CaHP0 4 , ze vinden. dat deze oplossingen zich steeds instellen op een constant (Ca--)x(HP0 4 ").
De „anorganische-serum-oplossingen" zijn oplossingen van anorganische zouten in een verhouding en concentratie, volgens deze schrijvers
overeenkomende met die in normaal bloedserum.
In verband met de reeds besproken onderzoekingen omtrent de
wijze, waarop Ca in het bloed voorkomt, kunnen wij het niet met deze
„anorganische-serum-oplossingen" eens zijn. Bedoelde onderzoekingen
berusten op de ionisatie van de in het bloedserum voorkomende Caverbindingen. Dezeionisatieiszeergering enkan nietineen anorganisch
systeem worden verwezenlijkt. De ionisatie van Ca in het bloedserum
is ongetwijfeld mede afhankelijk van andere ionen dan het H P O / .
De onderzoekingen van Gyorgy (1927; 22) wijzen er op. Hierin wordt
betoogd, dat de (Ca") mede afhankelijk is van de (IT), de(HCO')en
van de (HP0 4 ").
Bezwaren tegen het trekken van conclusies uit de oplosbaarheden
van verschillende Ca-P-zouten, in onderscheidene media, worden ook
aangevoerd door Taylor en Sheard (1929; 23). Ook hebben zij bezwaar
tegen het maken van gevolgtrekkingen uit de verhouding residu-Ca :P.
Verschillende combinaties van zouten geven deze verhouding.
Zij bepalen de brekingsindex van kalkafzettingen in verschillende
weefsels, waaronder normaal been, tandglazuur, tandbeen, rhachitisch
been, been met laag phosphorzuurgehalte, speekselsteen en verkalkte
tuberculeuze longhaarden. De verhouding van residu-Ca :P daarin
wordt vergeleken met die, welke in bekende mineralen voorkomt. Wat
deze verhouding en de brekingsindex betreft, komen de verkalkingsvormen het meest overeen metde mineralen uit deapatiet-groep, d.w.z.
met triple-fosfaten die gebonden zijn via Ca aan een zuurrest C0 3 ,
S0 4 of (OH) 2 of Ca, Mg, F , 0 ; van de algemeene formule: 3C%(P0 4 ) 2
CaX 2 .
De groote waarde die Kramer e.a. hechten aan de samenstelling
van het been bij de verklaring van het verbeeningsmechanisme, heeft
Shipley, Kramer en Howland (1926; 24) er toe gebracht, een aanval te
doen op de onderzoekingen, waarin de hierboven bedoelde andere
richting wordt ingeslagen.
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Deze andere richting heeft tot grondslag onderzoekingen in vitro
naar beenvorming in oplossingen, die bestaan uit serum dat vermengd
is met embryo-extract. Hieraan worden dan in de verschillende proefreeksen eventueel zouten of fosforzure esters toegevoegd.
De ervaring van Robison (1926; 25) en zijn medewerkers is, dat in
dergelijke mengsels de verbeening het best plaats heeft, wanneer in de
oplossing een fosforzure ester aanwezig is, waarvoor zij hexose-fosfor
zure-glyceryl-ester bezigen. Zij stellen zoo vast, dat in het verbeenende
kraakbeen een enzym, esterase, fosfatase aanwezig is, hetwelk in het
verbeeningsproees een voorname rol speelt.
Tegen depoging van Shipley, Kramer en Howland om aan te toonen
dat hetbijdeverbeeninginvitroheelgoedzonder fosfatase gaat, is aan te
voeren, dat zij ^anorganiscke-serum-oplossingen" gebruikten, waarvan,
volgenshen deCa-enP-gehaltenovereenkwamen metdiein bloedserum.
Wij bespraken reeds dat dit niet voor vergelijking in aanmerking komt,
omdat in dergelijke oplossingen het Ca veel meer geioniseerd is dan in
serum.
Robison kon verbeening aantoonen in serum, vrij van anorganische
P, onder aanwezigheid van hexose-fosforzure-glyceryl-ester. Hiermede
bewees hij de aanwezigheid van fosfatase, waarvan het bestaan dus
niet een door hem ontworpen hypothese is, zooals zijn bestrijders
meenden.
Martland en Robison (1926; 26) vonden in bloedserum kleine hoeveelheden, in zuren oplosbare, fosforzure ester, welke gehydrolyseerd
kon worden met door hen uit beenderen bereide fosfatase.
Kay (1926; 27) concludeerde uit onderzoekingen over de localisatie
van fosfatase in de weefsels, dat de fosfatase in de beenderen alleen
voorkomt daar, waar de verbeening plaats heeft.
Demuth (1925; 28 en 29) ging, naar aanleiding van onderzoekingen
van Robison (1923) Robison en Soames (1924) en Kay en Robison
(1924, 1925) na, of er zich bij rhachitis en tetanie bijzonderheden voordoenmetdefosfatase werking. Hem blijkt, dat bij rhachitis de fosfatase
werking sterk verhoogd is.
In een later onderzoek van hetzelfde jaar merkt hij op, dat bij rhachitis, fosfatase van het been, naar het groeiend beenweefsel gaat.
Bij rhachitis blijkt de fosfatase die geisoleerd kan worden uit het
groeiend beenweefsel veel actiever tezijn, dan diewelkeuit het groeiend
beenweefsel van normaal been kan worden bereid. Deze onderzoekingen hadden plaats op honden- en kinderbeenderen.
Schlechter (1929; 30)vond bij beenzwakke kippen ook het hexosedifosfaat-splitsend-vermogen van het epiphysaire beenweefsel sterk
toegenomen.
In latere publicaties deelen Robison en zijn medewerkers nadere
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eigenschappen van de been-fosfatase mede. Hiervan noemen we die
van Fell en Robison (1929; 31), waarin de verbeening in vitro van
embryonale vogel-femora wordt besproken.
Schrijvers komen hierbij tot de conclusie, dat deze geexplanteerde
beenderen een opvallend vermogen tot differentiatie bezitten, welke
overeenkomt met hun aanleg in vivo. Gecultiveerd in een horlogeglas
in 10 druppels serum+ 10 druppels embryo-extract groeien ze tot 3 x
de oorspronkelijke lengte. De uiterlijke anatomie blijft onveranderd
en zij vertoonen normale histologische differentiatie.
In de epiphyse zijn aanwezig de drie karakteristieke celzones:
smalle cellen, dan een strook afgeplatte cellen opgevolgd door een
verzameling hypertrophisehe cellen.
Ze vormen een fosfatase, die aanvankelijk niet aanwezig is en waarvan, in verhouding tot het drooggewicht, het gehalte tijdens den groei
toeneemt, tot een maximum dat samenvalt met beeindiging van de
differentiatie, waarna een daling volgt samengaande met de verbeening, degeneratie, van het groeiweefsel.
Fosfatase komt alleen daar voor, waar hypertrophisehe cellen zijn.
Uit de mededeelingen van Robison en Soames (1930; 32) blijkt,
dat in anorganische oplossingen verkalking van dunne plaatjes van
groeiend beenweefsel wel plaats heeft, wanneer de oplossingen oververzadigd zijn ten opzichte van de beenzouten die er uit neerslaan?
het product van de concentraties van Ca en P is dan ± 60.
Bij aanwezigheid van fosforzure ester heeft verkalking op die wijze
in vitro reeds bij lagere concentratie plaats, nl. bij een product van 20.
In anorganische oplossingen remmen sommige stoffen de verkalking,
zoo o.a. Mg, NaCl, terwijl N a H C 0 3 de verkalking stimuleert, maar
wanneer fosforzure esters aanwezig zijn, worden de werkingen van
die stoffen gemaskeerd.
Deze schrijvers willen doen onderscheiden:
le. de fosfatase werking, die oververzadiging in de weefsels bewerkt.
2e. de werking die de zouten doet neerslaan uit de oververzadigde
oplossingen.
K a y (1930; 33) gaat het gehalte aan fosfatase van het bloedserum
na bij normale en rhachitische dieren en bespreekt de beteekenis van
dit gehalte voor het wezen van de rhachitis.
Hij vindt, dat het gehalte aan fosfatase van het bloedserum van
rhachitische dieren hooger is dan van normale dieren.
Bij rhachitis wordt, zooals we van tevoren zagen, het enzym uit
het been naar het groeiend kraakbeen getransporteerd. Nu blijkt
ook in het bloed een grootere concentratie aan fosfatase op te treden,
het causaal verband tusschen het mobiliseeren van het enzym en de
rhachitis is nog niet vastgesteld. Maar als gevolg van het hooger fosfa-
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tase gehalte van het bloed, zullen de aanwezigefosforzure esters worden
gehydroliseerd.
Het als P 0 4 ' " of H P 0 4 " vrijgekomenfosforzuurzoualssecreetinden
darm kunnen teruggaan, of door de nieren afgevoerd kunhen worden.
Fosfatase wordt slechts langzaam door de nieren uitgescheiden,
zoodat er een langdurige nawerking bestaat.
In aansluiting hierop zijn te noemen de onderzoekingen van Heymann (1930; 34), die in vitro den invloed naging die bestraalde ergosterine (in niet toxische dosis) heeft op de fosfatase werking. Hij stelde
vast, dat deze invloed nihil is. Wei vond hij een invloed van bestraling
met ultraviolette stralen. Deze invloed kan dus niet berusten op de
vorming van D-vitamine in het medium, waarin de beenstukjes werden
onderzocht.
Ultraviolette bestraling, eveneens in vitro, zou als nevenwerking
naast het vormen van D-vitamine een enzym-remmende werking
hebben.
In zijn recente publicatie geeft Klement (1931; 35) aan, op welke
wijze hij zieh de verkalking van het groeiend beenweefsel voorstelt.
Deze voorstelling van het verkalkingsmechanisme komt vrij weergegeven hierop neer:
,,Als anorganische bestanddeelen bevinden zich in het been, vrij
naast de organische bestanddeelen, de eigenlijke producten van het
verkalkingsproces: Ca3(P0 4 ) 2 .Ca(OH) 2 benevens eenig CaC0 3 ...
In het bloedserum dat zich in het beenweefsel bevindt, waarmede
dit geinfiltreerd is, zijn aanwezig zouten van Na, K, Mg, CI en ook,
naast kleine hoeveelheden Ca-verbindingen, nog C0 3 "...
De fosfatase werking maakt van de esters R . O . P 0 3 H 2 + H 2 0 - >
- > R . O H + H P 0 4 "+ 2 H \ De vrijgekomen H P 0 4 " reageeren direct met
de in het weefsel voorkomende Ca-verbindingen en vormen secundair
Ca-fosfaat: C a H P 0 4 . 2 H 2 0 . Bij het vormen van dit neerslag wordt
het Ca uit het weefsel afgescheiden, zoodat het secundaire Ca-fosfaat
zich in de tusschencelruimte afzet. In deze ruimten wordt dit eerste
verkalkingsproduct omgezet tot half-basisch Ca-fosfaat van de empirische samenstelling: 6Ca 3 (P0 4 ) 2 .Ca(OH) 2 , waarbij tevens een kleine
hoeveelheid CaC0 3 ontstaat."
In bedoelde publicatie bespreekt de schrijver nog eenige chemischsynthetische onderzoekingen, waarbij stoffen ontstaan, welke in
samenstelling overeenkomen met de stoffen, die in groeiend been, dat
begint te verkalken en in andere verkalkingen worden aangetroffen;
derhalve steun geven aan schrijvers voorstelling van het biologisch
proces der verkalking.
Het tekort aan D-vitamine uit zich niet uitsluitend in het Ca- en Pgehalte van het been, maar ook het spierweefsel van rhachitische
dieren heeft een lager Ca-gehalte, dan dat van normale dieren.

