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I. 

INLEIDING 

De ontdekking van de agglutinatie van kippen-erythrocyten onder 
invloed van het influenza-virus werd spoedig gevolgd door een reeks 
van toepassingen, met name op het gebied van de diagnostiek en 
de prophylaxe van influenza-virusaandoeningen, terwijl zij bovendien 
aanleiding gaf tot het opstellen van een steeds groeiend aantal hypo- 
thesen, waarvan enkele in de loop der jaren zozeer aan waarschijn- 
lijkheid wonnen, dat zij welhaast als vaststaande feiten en regels 
kunnen worden beschouwd. 

Men kan de veronderstelling wagen, dat de beschouwingen, welke 
verbonden worden aan deze haemagglutinatie-reactie — en aan het 
daaraan ten grondslag liggende proces: de hechting van het virus 
aan de celwand — te zijner tijd van groter belang voor de microbio- 
logie zullen zijn dan de practische mogelijkheden, welke thans een 
zo uitgebreide toepassing gaan vinden. 

Teneinde dergelijke hypothesen te steunen, aan te vullen en op 
een bredere grondslag te plaatsen, kan men zich enerzijds erop 
toeleggen, de bekende reacties onder verschillende omstandigheden 
nader te bestuderen met het doel, tot een nauwkeurige analyse van 
het gebeuren te geraken, anderzijds dient men pogingen te doen 
tot het opsporen van soortgelijke verschijnselen bij andere virus- 
soorten, teneinde hun gedrag te vergelijken met de ervaringen, welke 
met het influenza-virus werden verkregen: een werkwijze, die langs 
merendeels gebaande wegen voert en welke met betrekkelijk een- 
voudige hulpmiddelen is te verwezenlijken. 

Een gerede aanleiding tot het inzetten van het eigen onderzoek 
werd dan ook gevonden in een mededeling van de Belgische onder- 
zoekers Bremer en Mutsaars in de „Comptes Rendus de la Société 
de Biologie” van December 1948, waarin zij beschreven, hoe het 
hun gelukt was, een agglutinatie van schapen-erythrocyten te ver- 
oorzaken door toevoeging van poliomyelitis-virus van de stam 
Lansing. 

In de hoofdstukken III en IV zal worden weergegeven, hoe ge- 
tracht werd te voldoen aan de behoefte, dit bericht uit eigen ervaring 
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te kunnen bevestigen en, zo mogelijk, overeenkomstige reacties op 
te sporen; aan de wens, de regels, volgens welke deze zich zouden 
voltrekken, te leren kennen en te toetsen aan die, welke voor de 
influenza-agglutinatie gelden; aan het verlangen tenslotte, waar- 
nemingen te doen, welke zouden kunnen bijdragen tot de kennis 
van de betrekkingen tussen virus en celwand in het algemeen. 



IL 

LITERATUUROVERZICHT 

Aan de hand van een aantal sinds 1941 verschenen publicaties zal 
worden beschreven, hoe men geleidelijk wist door te dringen in een 
gebied van de microbiologie, dat voordien geheel onbekend was: 
dat van de betrekkingen tussen virus en celwand. 

Tot grondslag van de daartoe dienstige onderzoekingen heeft een 
hypothese van de Amerikaanse onderzoeker Hirst gediend, welke 
in het kort aldus is te formuleren: 

„De influenza-virussoorten bezitten als belangrijk onderdeel van 
hun oppervlakkige structuur een enzym, dat geadsorbeerd wordt 
aan zekere moleculaire groeperingen in de wand van sommige 
cellen, en dat het vermogen bezit, deze groeperingen vervolgens te 
vernietigen”. (14). 

Het was namelijk aan Hirst — evenals aan anderen — opgevallen 
dat, indien bij het oogsten van allantois-vloeistof uit bebroede en 
met influenza-virus besmette kippeneieren bij vergissing een bloedvat 
werd beschadigd, de uittredende erythrocyten spoedig samen- 
klonterden, wellicht onder invloed van het virus in het allantois-vocht. 

Haemagglulinatie, adsorptie, elutie 

In 1941 begonnen Hirst en, onafhankelijk van hem, McClelland 
en Hare (52, 53, 54, 55 resp. 77), dit verschijnsel nader te onder- 
zoeken door influenza-virus in vitro samen te brengen met een 
suspensie van gewassen kippen-erythrocyten: Als gevolg trad bij een 
temperatuur van 40 C. niet slechts een agglutinatie op, bovendien 
bleek, dat het virus-gehalte van de bovenstaande vloeistof gedaald 
was en dat het door herhaalde behandeling tenslotte tot zeer lage 
waarden kon worden teruggebracht: Blijkbaar had men hier te doen 
met een adsorptie van het virus aan de erythrocyten. 

Behalve die van de kip bleken ook de erythrocyten van de mens 
en van de cavia door het influenza-virus geagglutineerd te worden, 
benevens die van de eend, de duif, de kalkoen, de hond, de muis 
en, zwak, het fret: McClelland en Hare, Burnet c.s., Twyble en 
Mason (113), Shubladze en Soloviev (99). Geen agglutinatie kon 
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worden opgewekt met de erythrocyten van konijn, rat, paard, schaap, 
vos, kat of kikvors. 

Men neemt aan, dat het virus de agglutinatie teweeg brengt door 
zich — qp de manier van antilichamen — tegelijkertijd aan ver- 
scheidene erythrocyten te hechten. 

Het tweede deel van zijn hypothese stelde Hirst op, toen hij waar- 
nam, hoe het virus wederom vrij bleek te komen en hoe de aggluti- 
natietoestand van de erythrocyten werd opgeheven, indien hij het 
agglutinerend systeem gedurende enige tijd op een temperatuur van 
37° G. bracht. Centrifugeerde hij de rode bloedcellen af, dan bleek, 
dat hij met de bovenstaande vloeistof de agglutinatie-reactie een 
virtueel onbeperkt aantal malen teweeg kon brengen met gebruik- 
making van telkens verse kippen-erythrocyten: De binding tussen 
virus en cel was blijkbaar weer opgeheven, zonder waarneembare 
verandering van het virus: Elutie van het virus. 

Receptor-vernietiging 

Van groter belang nog is het feit, dat de uitgecentrifugeerde 
erythrocyten op hernieuwde toevoeging van influenza-virus niet meer 
met een agglutinatie bleken te reageren en hun vermogen daartoe 
voorgoed schenen te hebben verloren. 

Dit bracht Hirst er toe, de elutie te beschouwen als het gevolg 
van een enzymatische vernietiging door het virus van die delen van 
de celwand, waarin de gevoeligheid voor de agglutinerende invloed 
scheen te zetelen, waaraan het virus zich scheen te hechten en die 
hij daarom de naam van „virus-receptoren” gaf. 

In hoeverre deze opvattingen van Hirst sindsdien werden toe- 
gepast, bevestigd en uitgebreid, moge uit het volgende blijken. 

Toepassingen 

In de eerste plaats was hier een eenvoudige mogelijkheid gegeven tot 
het titreren in vitro van het virusgehalte van suspensies, hetwelk 
tot dusver in dierproeven moest geschieden. Bij ultracentrifugeren 
dezer suspensies bleek, dat infectiviteit en haemagglutinatietiter van 
vers geoogst virus in gelijke mate afnamen (45) en Beveridge en Lind 
wisten aan te tonen, dat in de practijk de haemagglutinatietiter als 
evenredig aan de virusconcentratie kon worden beschouwd (5). 

Voorts wisten Francis en Salk (41) het haemagglutinatie-elutie- 
proces te benutten als een methode ter concentratie en zuivering 
van het virus. Hiertoe lieten zij het virus bij lage temperatuur ad- 
sorberen aan kippen-erythrocyten, welke daarna van de bovenstaande 
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vloeistof bevrijd werden en vervolgens geresuspendeerd in een geringe 
hoeveelheid van een physiologische zoutoplossing, om tenslotte op 
een temperatuur van 370 C. gebracht te worden. Het virus kwam 
door elutie in vrije suspensie, de van het virus bevrijde erythrocyten 
werden afgecentrifugeerd en de bovenstaande vloeistof was tot een 
zuivere, geconcentreerde virussuspensie geworden. 

Specifieke remming door antilichamen 

Tenslotte bleek al spoedig, dat de haemagglutinatie kon worden 
voorkomen, door het virus tevoren met zijn specifieke antiserum 
samen te brengen (Hirst, McClelland en Hare). Aldus was een 
fraaie methode gevonden ter bepaling in vitro van de antigene 
structuur en de concentratie van antilichamen in menselijke of dier- 
lijke sera: Men behoeft slechts de remmende invloed na te gaan, 
welke dergelijke sera blijken te bezitten op de haemagglutinatie door 
immunologisch verschillende virusstammen. 

De „reeks van Burnet” 

Door Burnet werd waargenomen, dat de door een influenza-virus 
geagglutineerde kippen-erythrocyten zich na elutie weliswaar niet 
meer agglutinabel toonden voor dit virus, doch nog wel voor enkele 
andere virussoorten, als het virus van de varkensinfluenza of dat van 
de kippenpest. Wil men dit volgens de theorie van Hirst verklaren, 
dan ligt de veronderstelling voor de hand, dat de receptoren voor 
de verwekkers van de kippenpest resp. van de varkensinfluenza 
andere zijn dan die, waarvan het influenza-virus zich bedient en de 
vraag doet zich voor, of door het vinden van analogieën met deze 
vondst zou kunnen worden aangetoond, dat elk virus zijn specifieke 
receptor bezit. 

Burnet en zijn medewerkers stelden dan ook een onderzoek in 
naar die virussoorten, welke wellicht eveneens een agglutinerende 
invloed op kippen-erythrocyten mochten blijken te bezitten, teneinde 
na te gaan, in hoeverre agglutinatie en elutie met elk dezer virus- 
soorten invloed zou hebben op de agglutinabiliteit van de aldus 
behandelde kippen-erythrocyten ten opzichte van elk der andere 
gevonden virussoorten. 

Zo kwamen zij ertoe, de gevonden soorten in een zgn. receptor- 
reeks te rangschikken met dien verstande, dat rode bloedcellen, die 
inagglutinabel geworden zijn voor een virus uit deze reeks door 
een behandeling daarmede, zich eveneens inagglutinabel tonen voor 
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elk der eraan voorafgaande virussoorten, doch door de erop volgende 
nog wel tot agglutinatie zijn te brengen. 

De aldus opgestelde reeks bleek er als volgt uit te zien: 

Bof (Levens en Enders) (74) 
Pseudo-kippenpest (Burnet) (11) 
Influenza A: Melbourne 
Influenza A: WS 
Influenza B: Lee 
Influenza A: Bel. 
Kippenpest (Lush) (75) 
Varkensinfluenza 15 
Influenza B: Mil. 

Zij werd opgesteld door Burnet, McCrea en Stone (19); dezelfde 
uitkomsten werden verkregen door Chu en Coombs (24). 

Het receptor-vernietigend enzym 

Bij de boven beschreven proeven kwam het wel voor, dat een virus 
na agglutinatie niet ten volle elueerde en dientengevolge de be- 
handelde erythrocyten ongeschikt maakte voor een agglutinatie 
door een der andere virussoorten. Teneinde het achtergebleven virus 
onwerkzaam te maken, werd aan de behandelde erythrocyten- 
suspensie enig immuun-serum toegevoegd in de verwachting, dat 
het virus een grotere affiniteit tot dit serum zou tonen dan tot de 
celwanden van de erythrocyten. Inderdaad werd als regel een grotere 
stabiliteit van de suspensie verkregen. Nu en dan echter bleek een 
nieuwe soort van agglutinabiliteit te zijn opgetreden: De cellen 
agglutineerden reeds onder invloed van elk willekeurig normaal 
dan wel immuun-serum tot een titer van 1 : 160; zij vertoonden 
dus een „serum-agglutinabiliteit”, blijkbaar als gevolg van een invloed 
van het virus. Teneinde hun suspensies met succes te stabiliseren, 
dienden Burnet c.s. daarom gebruik te maken van immuun-sera, 
welke een dusdanige hoeveelheid antilichamen bezaten, dat zij bij 
verdunningen, sterker dan 1 : 160, nog van voldoende neutraliserend 
vermogen blijk gaven. 

Dit storende verschijnsel wekte herinneringen op aan het phaeno- 
meen van Thomsen (112) en Friedenrich (42), die in 1926 op- 
merkten, hoe zich in een suspensie van menselijke erythrocyten soms 
bacteriën vermenigvuldigden met het gevolg, dat de rode bloed- 
lichaampjes niet slechts door hun specifieke <x-, ß- of aß-antiserum, 
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doch door elk willekeurig serum tot agglutinatie konden worden 
gebracht. Friedenrich schreef dit toe aan de werking van een door 
de bacteriën geproduceerd enzym dat, naar hij kon aantonen, in 
de koude door de erythrocyten geadsorbeerd werd, bij hogere tempe- 
ratuur wederom vrij kwam, vervolgens gebruikt kon worden om 
volgende porties erythrocyten te sensibiliseren en dat aldus, 
naast zijn vermogen tot het opwekken ener serum-agglutinabiliteit, 
ook in deze opzichten een treffende gelijkenis toont met de eigen- 
schappen van het influenza-virus. 

Dit bracht McCrea (79), een medewerker van Burnet, er toe, na 
te gaan of deze enzymen, die in het bijzonder door diphteroiden 
en vibrionen voortgebracht heetten te worden, wellicht bovendien 
het vermogen bezaten, de receptoren voor het influenza-virus te 
vernietigen. Inderdaad scheen hij enig succes te hebben met de toxinen 
van Clostridium welchii; zijn proeven werden evenwel bemoeilijkt 
door de aanwezigheid van haemolytische enzymen in zijn extracten. 

Burnet hernieuwde de pogingen met een uitgeperste en door een 
Seitz-filter gevoerde agar-cultuur van cholera-vibrionen, waarvan 
hij aanstonds een aanzienlijk grotere uitwerking waarnam: Na be- 
handeling van kippen-erythrocyten met dit product bleek een hoge 
mate van stabiliteit tegenover de invloed van agglutinerende virus- 
soorten verkregen te zijn. Deze uitwerking bleef behouden bij ver- 
dunningen tot i : 1600 à i : 2400 van het ruwe extract, waarin hij 
de aanwezigheid veronderstelde van een enzym, dat de virus-recep- 
toren van de rode cellen zou vernietigen en dat daarom de naam 
van „receptor-destroying enzyme” (RDE) kreeg. 

Het cholera-extract bleek de agglutinabiliteit van kippen-erythro- 
cyten ten opzichte van diverse virussoorten op te heffen, dat wil 
zeggen: de receptoren der erythrocyten voor elk dezer soorten te 
verwijderen, in volgorde van de receptor-reeks, met uitzondering 
van het bof-virus: Wederom een aanwijzing voor het bestaan van 
specifieke receptoren voor diverse virussoorten (Stone: 103). 

Dat het receptor-vernietigend enzym ook de receptoren van 
weefselcellen weet aan te tasten, moge blijken uit het werk van 
Fazekas de St.-Groth (38) en miss Stone (104), beiden te Melbourne 
en uit de school van Burnet. 

De eerste maakte bij zijn proeven gebruik van een geïsoleerde 
muizenlong met trachea, waaraan hij een canule bevestigde. Dit 
preparaat infundeerde hij met een virus-suspensie, welke zich na 
5 minuten geheel en al aan het epitheel van trachea en bronchiën 
bleek te hebben gehecht. Door herhaald uitspoelen ervoer hij, dat 
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na verloop van 2 à 3 uur ongeveer driekwart van het virus wederom 
was vrijgekomen: elutie van het virus. Voegde hij nu gedurende 
het elutie-proces enig RDE toe, dan bleek al het op het moment 
van toediening nog aanwezige virus terstond vrij te komen: Het 
cholera-extract toont zich in staat, een reeds voltrokken binding 
tussen virus en celwand op te heffen. Liet hij de virus-infusie door 
een RDE-spoeling voorafgaan, dan bleek het virus zich in het geheel 
niet aan het longoppervlak te hechten. 

Mejuffrouw Stone maakte gebruik van het epitheel van de aliantois- 
holte van bebroede kippeneieren. 

Entte zij de allantois-holte op de gebruikelijke wijze, dan had 
een hechting plaats van het virus aan de epitheelcellen, welke niet 
door een loslaten gevolgd werd. 

Had zij de wandcellen tevoren met formaline behandeld en 
zodoende gedood, dan hechtte het virus zich eveneens, om echter 
vervolgens te elueren, zoals wij bij de proeven met erythrocyten of 
met de bovenbeschreven muizenlong zagen. 

Spoelde zij de allantois-holte tevoren met het receptor-vernietigend 
enzym, dan vond in het geheel geen hechting plaats en het ei werd 
aldus beschut voor infectie met enig influenza- of pseudo-kippenpest- 
virus. 

Na verwijdering van het RDE trad hernieuwde gevoeligheid voor 
infectie: regeneratie der receptoren, op na 24 tot 48 uur. 

Voorts wist miss Stone aan te tonen, dat een intranasale toediening 
van cholera-extract aan muizen, tegelijk met of tot 24 uur vooraf- 
gaande aan een intranasale besmetting van deze muizen met 
influenza-A-, -B- of muizenpneumonie-virus, tot resultaat had dat 
de proefdieren vrij bleven van enige infectie door de genoemde 
virussoorten: Een tegenhanger in vivo van de proef van Fazekas 
de St.-Groth. 

De eerste gevolgtrekking, die zich bij het kennis nemen van deze 
onderzoekingen opdringt, is wel, dat de principes, welke de relatie 
tussen virus en rode bloedcel bepalen, sterk overeen schijnen te komen 
met de regels, die voor de betrekkingen tussen virus en levende 
weefselcel gelden; de tweede, dat een hechting van het virus aan 
de celwand een onmisbare voorwaarde schijnt voor een infectie van 
de cel met het virus en daarvan waarschijnlijk het eerste stadium 
vormt. 

Het spreekt vanzelf, dat voor de intracellulaire groei van een 
virus nog aan andere voorwaarden moet zijn voldaan: Het virus kan 
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zich bijvoorbeeld aan een rode bloedcel hechten, zonder er zich 
nochtans in te kunnen vermenigvuldigen. De mogelijkheid hiertoe 
hangt waarschijnlijk af van de mate, waarin een virus zich van de 
stofwisselingssystemen van de cel kan bedienen (Laidlaw: 72). Of 
hierin de factoren gelegen zijn, welke hun invloed doen gelden bij 
het bepalen van de cellulaire tropismen van de verschillende virus- 
soorten, hetzij dat deze veeleer moeten worden verklaard door een 
specificiteit van de virus-receptoren, dan wel of beide systemen 
daarvoor verantwoordelijk zijn, is vooralsnog niet uit te maken. 

De proefnemingen van Burnet en zijn medewerkers met het 
cholera-extract werden gepubliceerd in het jaar 1947. Sindsdien 
wordt met grote ijver getracht, het enzym zuiver in handen te krijgen. 
Immers, een nauwkeurige kennis van de physische, chemische en 
biologische eigenschappen van dit receptoren vernietigende enzym 
of van andere enzymen, welke een analoge werking mochten blijken 
te bezitten, zal wellicht een inzicht kunnen verschaffen in de aard 
van het substraat, i.c. de receptor-substantie. 

Van even groot belang is daarnaast het vinden van stoffen, welker 
eigenschappen met die van de receptor-substantie overeenkomen, 
aangezien ook uit hun physische en chemische kenmerken die van 
de receptor-substantie met enige waarschijnlijkheid door vergelijking 
kunnen worden afgeleid. 

De „Francis-inhibitor” 

Zo vonden Friedewald, Miller en Whatley (43), dat zij virus- 
haemagglutinaties konden tegengaan door tevoren een extract van 
rode bloedcellen aan het virus toe te voegen. Gebruikten zij extracten 
van erythrocyten, welke een virus-agglutinatie en -elutie hadden 
ondergaan, waarvan dus de receptoren vernietigd waren, dan konden 
zij daarmede de agglutinatie niet verhinderen. Het leek wel of de 
remmende factor, welke als het ware mededong met de intacte virus- 
receptoren, identiek was aan de receptor-substantie en het lag voor 
de hand, dat men uitzag naar andere stoffen met een remmend 
effect, in de hoop, tot een onderlinge verwantschap te kunnen 
besluiten: 

Het was reeds gebleken, dat normale menselijke of dierlijke sera 
soms een factor bezitten, die bij geringe verdunningen de agglutinatie 
door de influenza-stammen A en B geheel of ten dele weet te ver- 
hinderen en welke aldus eenzelfde effect als dat van specifieke anti- 
lichamen vertoont (Hirst: 53, Beveridge en Lind: 5). 

Zo demonstreerden Burnet en McCrea (17) een sterk remmend 
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vermogen van normaal frettenserum ten opzichte van de haemagglu- 
tinatie door de Bel.-stam van het influenza-A-virus. Zowel deze 
„normale inhibitoren” alsook de specifieke antilichamen worden 
met de gamma-globulinefractie van het serum neergeslagen. De 
oppervlakte-configuratie van het normale globuline schijnt voldoende 
overeen te komen met die van het immuun-globuline om een pseudo- 
specifieke reactie met het virus te kunnen geven. 

Van groot belang zijn in dit verband de bevindingen van Francisco) 
betreffende het influenza-B-virus. Dudgeon en zijn medewerkers (37) 
hadden reeds aangetoond, hoe buitengewoon gevoelig vers geïsoleerde 
B-stammen waren voor de agglutinatie-remmende invloed van 
normaal frettenserum, hetgeen door Hirst c.s. bevestigd werd voor 
normaal menselijk serum. Francis vond nu, dat dit remmende effect 
goeddeels verdwenen was, indien hij het trachtte uit te oefenen op 
B-stammen, welke herhaalde passages in allantois-vocht ondergaan 
hadden. 

Veel sterker verschillen in omgekeerde zin vond hij nog na ver- 
hitting van het virus: Hoewel de haemagglutinatietiters van het 
verhitte en van het niet behandelde B-virus niet of nauwelijks ver- 
schilden, bleek normaal serum voor het eerste een remmingstiter 
van i : 128—1 : 2048 te bezitten tegen een titer van o — 1 : 64 voor 
het onbehandelde virus. 

Francis verklaart dit door aan te nemen, dat het influenza-virus 
een complex antigeen bezit, bestaande uit een warmte-stabiele en 
een warmte-labiele component. De eerste veroorzaakt de haemagglu- 
tinatie en reageert met de specifieke agglutinatie-remmende anti- 
lichamen uit antisera, de labiele component bindt zich aan de 
substantie in het normale (of ook anti-) serum, welke de neiging 
heeft, de agglutinatie te remmen door zich te hechten aan de aggluti- 
nerende component, en biedt aldus vrij spel aan deze agglutinerende 
stabiele component. Slechts indien de labiele component afwezig is, 
als in vers geïsoleerd materiaal of na verhitting, verhindert de ge- 
noemde factor in het normale serum de agglutinatie en verkrijgt 
men de door Hirst en Dudgeon waargenomen resultaten (fig. 1). 

Deze factor nu, die de naam van „Francis-inhibitor” (FI) kreeg, 
blijkt te worden geïnactiveerd door een extract van cholera-vibrionen 
(Burnet, McCrea en Anderson: 18) en komt dus behalve door zijn 
vermogen, de receptoren van de kippen-erythrocyten concurrentie 
aan te doen, ook in dit opzicht overeen met de receptor-substantie. 

Het is te verwachten, dat een dergelijke niet specifieke agglutinatie- 
inhibitor, aanwezig in normale of immuun-sera, een verwarrende 
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invloed zal uitoefenen bij de eerder genoemde agglutinatie-remmings- 
proeven door specifieke antisera. Het vermogen van cholera-extracten 
de inhibitor te inactiveren werd dan ook spoedig erkend als een 
waardevol hulpmiddel bij het uitschakelen van deze storende factor 
(Mulder, van der Veen, Brans en Enserink: 86, 87, 88, 114, Smith 
en Westwood: 101). 

I II 

normaal virus verhit of vers geïsoleerd virus 

S'    © 
© V <\ i * A 

met normaal serum 

© V 
f' © 

> — A 
met normaal serum 

® V 

O 

© 

A 
® V 

’ © 

A 
met antiserum met antiserum 

Fig. i. V = virus; S = thermostabiele component; L = thermolabiele component; 
E = erythrocyt; I = agglutinatieremmende substantie: inhibitor; A = antilichaam. 

Ia: De thermolabiele component inactiveert de inhibitor; de thermostabiele 
„haptophore” component hecht zich aan de receptor van de erythrocyt: 
Haemagglutinatie. 

U De thermolabiele component inactiveert de inhibitor; het antilichaam blok- 
keert de haptophore groep en verhindert aldus een hechting aan de receptor: 
Haemagglutinatieremming. 

lia: De thermolabiele component weet de inhibitor niet te inactiveren, deze 
hecht zich aan de thermostabiele haptophore component en verhindert aldus 
een hechting aan de receptor: Haemagglutinatieremming. 

II¿: De thermolabiele component weet de inhibitor niet te inactiveren, deze 
hecht zich aan de thermostabiele haptophore component en dingt daarin 
mede met het antilichaam: Haemagglutinatieremming. De remmende invloed 
van het antilichaam kan niet beoordeeld worden. 

De reacties van de Francis-inhibitor op de invloeden van o.a. 
trypsine en perjodaten wekten de indruk, dat de FI een proteïne- 
polysaccharide-verbinding kon zijn, wellicht zelfs een mucine. Voor 
dit laatste pleit ook, dat een agglutinatie-remmende invloed is aan- 
getoond van diverse mucinen, als daar zijn in: de nuchtere maag- 
inhoud, de Ínhoud van een pseudomucineuze ovariaalcyste, cervix- 
slijm, gezuiverde A- of O-bloedgroep-substantie (Burnet, McCrea 
en Anderson: 18, resp. Morgan en Waddell: 85), etc. en dat ook deze 



12 LITERATUUROVERZICHT 

invloed is op te heffen door behandeling van deze mucinen met het 
extract van cholera-vibrionen. 

De veronderstelde verwantschap van de Francis-inhibitor, en dus 
wellicht ook die van de receptor-substantie, met de mucinen wordt 
nog aannemelijker indien men verneemt, hoe Burnet c.s. wisten aan 
te tonen, dat het influenza-B-virus „Lee” het vermogen bezit, de 
agglutinatie-remmende potentie van mucinen als cervixslijm of 
achloorhydrische maaginhoud tot zeer geringe waarden te reduceren, 
een vermogen, dat nauwelijks onderdoet voor dat van geconcentreerde 
RDE-preparaten en dat uitgeoefend wordt zonder waarneembare 
verandering van het virus na afloop van het proces. 

Merkwaardig is, dat de Acra-test voor het aantonen van mucinen 
(14) na afloop van de behandeling met virus een vrijwel gelijke uit- 
slag geeft als tevoren, naast de sterke daling van de remmingstiter. 
Dit schijnt erop te wijzen, dat het Lee-virus de algemene structuur 
van het mucine ongewijzigd laat en slechts een klein onderdeel van 
het mucine-molecuul aantast, dus geen eigenlijk mucinase is, anders 
dan het cholera-extract, waarin behalve het receptor-vernietigend 
enzym o.a. ook mucinasen voorkomen. Dit betekent allerminst, dat 
het effect van het cholera-extract geheel en al door een mucinase- 
werking te verklaren zou zijn: Soms verkreeg Burnet extracten met 
hoge mucinase-titer en geringe receptor-vernietigende werking, soms 
ook bleken zijn preparaten ondanks een lage mucinase-titer een sterke 
RDE-activiteit te bezitten en aldus de werking van het Lee-virus 
te benaderen. 

Als laatste argument voor de nauwe verwantschap tussen Francis- 
inhibitor en receptor-substantie kunnen tenslotte de latere experi- 
menten van Fürst dienen. Hij ontdekte, dat het virus tengevolge 
van verhitting zijn vermogen tot elutie in nagenoeg gelijke mate 
verloor als zijn capaciteit tot het uitschakelen van de Francis-inhibitor. 
Aangezien Hirst de elutie beschouwde als het resultaat van een 
enzymatische vernietiging van de receptor-substantie door het virus, 
lag het voor de hand, dat ook hij trachtte, een enzymatische ver- 
nietiging van de FI door het influenza-virus aan te tonen, hetgeen 
hem in een reeks van even eenvoudige als elegante experimenten 
gelukte (56). Bovendien wist hij in samenwerking met Hotchkiss 
aan te tonen, dat ook receptoren door perjodaten aangetast worden, 
gelijk de FI en de mucinen (57). 

De door Francis veronderstelde „binding” van de inhibitor aan 
een thermolabiele virus-component blijkt dus niet anders te zijn dan 
een enzymatische destructie, althans inactivering, van deze inhibitor 
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door de thermolabiele virus-component, welke zich bij al deze 
proeven duidelijk onderscheidt van de termostabiele hechtende of 
„haptophore” groep, die voor de binding aan de receptor ver- 
antwoordelijk is. 

Andere inhibitoren 

Nog vele andere, onderling vaak zeer verschillende stoffen en 
extracten zijn gevonden, welke een remmende invloed op de haem- 
agglutinatie door of de vermenigvuldiging van virussoorten bleken 
te bezitten. Behalve de reeds genoemde onderzoekers hielden zich 
met deze kwestie bezig: Burnet, Beveridge, Lind en Stone (5, 15, 
20, 105), de Burgh, Bovarnick, Yu en Howe (7,10), Green en 
Woolley (47), Henle, Henle en Harris (51), Svedmyr (107), Collier 
(26, 27, 28), Hardy, Björkmann en Horsfall (49, 6), McClelland en 
van Rooyen (78), Casais en Olitsky (21), Seltsam, Lanni en Beard (98), 
en Gottschalk en Lind (46). Anderson, Burnet, Fazekas de St. Groth, 
McCrea en Stone somden hun ervaringen op in een reeks van zes 
artikelen: 3. 

De remmende substanties, welke zij vonden, zijn in tenminste 
twee groepen te onderscheiden. 

In één groep kan men die inhibitoren onderbrengen, welke in 
nagenoeg alle cellen schijnen voor te komen en die daarin waarschijn- 
lijk een eigen functie vervullen; zij bezitten overwegend een mucoide 
structuur en zijn thermostabiel; men is geneigd, ze gelijk te stellen 
aan de onbekende „receptor-substantie”. Het is niet waarschijnlijk 
dat zij, als de antilichamen, zouden dienen tot het onschadelijk 
maken van het virus, veeleer vormen zij de porte d’entrée voor de 
virus-infectie; op de infectiviteit van het virus vertonen zij dan ook 
niet de minste invloed. Zij worden door cholera-filtraten geïnac- 
tiveerd. 

Inhibitoren van deze categorie, die men de „echte Francis- 
inhibitoren” zou kunnen noemen, werden aangetoond in diverse 
orgaan-extracten, weefselvochten, sera, secreta en excreta van 
normale mensen en dieren. 

Daarnaast heeft men een bonte reeks van remmende substanties 
gevonden, merendeels thermostabiele, niet-eiwitachtige stoffen, welke 
niet overal in het lichaam voorkomen: 

Een inhibitor in serum, wellicht een globuline, weinig gevoelig 
voor cholerafiltraat (Anderson: 2), polysacchariden (bl. 14), appel- 
en citruspectinen (bl. 15), acaciagom, etc., etc. 
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Het is wel zeker, dat een aantal van de stoffen uit deze groep zijn 
uitwerking langs andere weg bereikt dan die uit de eerste categorie. 

Zo vermoedden Green en Woolley reeds een zekere invloed van hun 
appel-pectinen op de erythrocyten, behalve op het virus, terwijl in 

de aanstonds te vermelden proeven van Ginsberg, Goebel en Horsfall 

het zwaartepunt van de werking geheel en al in de erythrocyten of 

zelfs in de voor het virus gevoelige weefsels schijnt te liggen. 

Collier vond in sommige organen naast elkaar twee celstandige Inhibitoren, 
waarvan één thermolabiel was en vernietigd werd na gedurende 30 minuten 
tot een temperatuur van 56° C. verhit te zijn geweest, terwijl de tweede 
nagenoeg thermostabiel scheen, bij vries-temperaturen echter snel ver- 
dween. Van de eerst genoemde stof zij het volgende vermeld: Collier 
vond zekere substanties in long-extracten van ratten, konijnen en caviae, 
welke de agglutinatie van kippen-erythrocyten door vaccine-virus (Nagier: 
89, 90, Clark en Nagier: 25) wisten te remmen of op te heffen, substanties, 
welke hij niet of nauwelijks in extracten van lever, milt, nieren of hersenen 
dezer dieren kon aantonen. Parallel hiermede ging het vermogen van 
deze organen tot adsorptie van het vaccinia-virus, dat van een suspensie 
van longweefsel zeer groot, van suspensies der andere organen veel geringer 
of nihil bleek. Bedenkt men hierbij, dat de ademwegen als de belangrijkste 
porte d’entrée voor variola-infecties gelden (zie o.a. Gins, Hackenthal en 
Kamentzawa: 44), dan wint het eerder geuite vermoeden van het bestaan 
ener althans gedeeltelijk specifieke aard en verdeling der virus-receptoren 
naar gelang van de affiniteit tussen virus en weefsel aan waarschijnlijkheid. 
De betekenis van deze waarneming wordt wellicht verminderd door het 
feit, dat de vaccinia-haemagglutinatie principieel verschilt van die, welke 
door de virussoorten van de bof-influenza-groep wordt veroorzaakt: Bij 
het vaccinia-virus immers schijnt de haemagglutinatie een gevolg te zijn 
van de werking van een haemagglutinine, dat zijn functie los van het 
virus vervullen kan. 

Op andere voorwaarden voor een intracellulaire virus-infectie, met 

name die, welke in de aard van de celstofwisseling gegeven zijn, 

wordt misschien enig licht geworpen door de onderzoekingen van 

Ginsberg, Goebel en Horsfall (45), die de invloed van polysacchariden 

op de haemagglutinatie door en de vermenigvuldiging van diverse 
virussoorten nagingen. 

Hun eerste bevindingen waren, dat zij, door toevoeging van de 

capsulaire polysacchariden van de Klebsiella pneumoniae Friedländer, 

type A, B en C, de vermenigvuldiging van het bof-virus in bebroede 
kippeneieren konden belemmeren, evenals de vermenigvuldiging 

van het muizenpneumonie-virus (PVM) in de muizenlong (Horsfall 

en McCarty: 58); dat echter de polysacchariden van de Klebsiella 

pneumoniae Friedländer B niet in staat waren, de vermenigvuldiging 
van het pseudo-kippenpest-virus in het kip-embryo en die van de 
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influenza-virussoorten A en B in kip-embryo of muizenlong te be- 
ïnvloeden (invloed van Friedländer A en C onbekend). 

Hier valt op te merken, dat de virussoorten, welke zich in het kip-embryo 
of in de muis het traagst plegen te ontwikkelen: het bof- en het PVM-virus 
(maximale titer na 6 dagen: Gurnen en Horsfall: 29), gevoelig blijken 
voor de invloed van de capsulaire polysacchariden, daarentegen niet de 
sneller groeiende: influenza-A en -B en pseudokippenpest-virus (maximale 
titer na 2 dagen: Miller, resp. McLean, Beard, Taylor, Sharp, Beard, 
Feller en Dingle, en Burnet en Ferry: 84, 82, 16). Aldus wordt de indruk 
gewekt, dat de snelheid van vermenigvuldiging dezer virussoorten omge- 
keerd evenredig zou zijn aan hun ontvankelijkheid voor de remmende 
invloed van het Friedländer-B-polysaccharide. In dit verband zij mede- 
gedeeld, dat in het geval van de snelgroeiende virussoorten de injectie 
zelfs van zeer grote hoeveelheden polysacchariden in het ei, enkele uren 
vóór de enting, niet de minste invloed op hun ontwikkeling had. Bovendien 
bleek tenminste het influenza-A-virus door andere polysacchariden wel in 
zijn groei geremd te kunnen worden (Green en Woolley). 

Een parallel met de proeven van Horsfall en zijn medewerkers werd 
gevonden in die van Green en Woolley (47), die ontdekten, dat 
het appelpectine, ook een polysaccharide, op de vermenigvuldiging 
in ovo van het influenza-A-virus dezelfde invloed had als de boven- 
beschreven polysacchariden op die van het bof-virus, zonder — om 
de analogie uit te breiden — daarbij enige invloed op het bof-virus 
te vertonen. 

Tenslotte beschreven anderen, hoe de vermenigvuldiging van het 
PVM, doch niet die van het bof-virus, geremd wordt door de cap- 
sulaire polysacchariden van de streptococcus MG, door bloedgroep-A- 
substantie en door Dextran (polysaccharide, uit sucrose bereid door 
een enzym van Leuconostoc mesenteroides). 

Deze remming van de biologische activiteit door polysacchariden 
kon niet worden toegeschreven aan enige verandering van de recep- 
toren, aangezien deze, naar Horsfall c.s. wisten aan te tonen, door 
de polysacchariden niet aangetast werden. Bovendien wisten deze 
onderzoekers aannemelijk te maken, dat het virus zelf evenmin met 
de polysacchariden reageerde, zoals bijvoorbeeld met de Francis- 
inhibitor. 

Bijgevolg kan het eerste stadium van de infectie: de hechting 
van het virus aan de celwand, ongestoord verlopen. Blijkbaar is het 
een volgende stap van het infectie- en vermenigvuldigingsproces, die 
door de polysacchariden wordt verijdeld. 

Horsfall c.s. veronderstellen nu, dat de polysacchariden ingrijpen 
in de cellulaire metabolische systemen, van welke het virus zich 
voor zijn vermenigvuldiging bedient (Laidlaw: 72); gezien o.a. het 
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uiteenlopend effect der diverse polysacchariden, moet hierop terstond 
de opmerking volgen, dat de bovengenoemde virussoorten elk van 
hun eigen, onderling verschillende, stofwisselingsstelsels gebruik 
schijnen te maken: Wellicht een steun voor de gedachtengang, welke 
de verklaring voor de karakteristieke cellulaire gevoeligheden voor 
bepaalde virussoorten in de aard van het metabolisme van de ge- 
voelige weefsels zoekt, behalve in een specificiteit van hun virus- 
receptoren. 

Het enige fundamentele verschil tussen de werking van de poly- 
sacchariden volgens Horsfall c.s. en die van de antibacteriële chemo- 
therapeutica zou dan zijn dat, terwijl de laatste hun effect uitoefenen 
op de stofwisseling van de microbe zelve (Woods (119), Fildes (39) ), 
de eerste hun invloed doen gelden op die van de gastheercel voor 
het virus, naar alle waarschijnlijkheid zonder deze op waarneembare 
wijze te benadelen. 

Merkwaardig is, dat het remmend vermogen van de capsulaire poly- 
sacchariden van de Klebsiella pneumoniae Friedländer B geenszins verband 
blijkt te houden met hun specifieke serologische activiteit: Na behandeling 
met perjodaten neemt de laatste sterk af, zonder dat enige invloed op de 
remmende potentie aan de dag treedt; vermengt men het polysaccharide 
met voldoende antiserum om een overmaat aan antilichamen te ver- 
krijgen, dan blijft het remmend effect onveranderd. Tenslotte bleken 
capsulaire polysacchariden van de pneumococcus II, welke immunologisch 
aan die van de Klebs. pneumoniae Friedländer B verwant zijn, niet een 
dergelijk effect te kunnen veroorzaken. 

Tot dusver werd de indruk gewekt, dat de haemagglutinatie-reactie 
en het infectie-proces in zoverre nauw aan elkaar verwant zouden 
zijn, dat men de hechting van het virus aan de erythrocyt resp. aan 
de celwand als geheel identieke processen zou kunnen beschouwen, 
met andere woorden: dat de receptoren van de erythrocyt resp. 
van de gevoelige cel voor een bepaalde virussoort dezelfde zouden zijn. 

Dit zou doen verwachten, dat polysacchariden, welke de groei 
van een zeker virus weten te belemmeren, ook de haemagglutinatie 
onder invloed van dat virus zullen kunnen remmen. 

De volgende bevindingen van Horsfall c.s. nopen ons misschien 
tot een wijziging van inzicht: 

Sommige polysacchariden vermogen weliswaar de intracellulaire 
groei van bepaalde virussoorten te belemmeren, echter niet de 
haemagglutinatie onder invloed van deze virussoorten te verhinderen. 

Dezelfde polysacchariden hebben weliswaar geen invloed op de 
groei van andere virussoorten, weten daarentegen de haemaggluti- 
natie onder invloed van deze virussoorten wel te remmen. 
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Beschouwt men tenslotte het capsulaire polysaccharide van de 
Klebs. pneumoniae Friedländer B, dan blijkt dit zowel de groei van 
het bof-virus als de door dit virus veroorzaakte haemagglutinatie 
gelijkelijk te remmen. Behandelt men dit polysaccharide echter met 
alkaliën of perjodaten, dan blijkt in het eerste geval de groeiremming 
verloren te zijn gegaan met behoud van het agglutinatie-remmend 
vermogen, terwijl oxydatie de agglutinatie-remming doet verdwijnen 
en de groeiremmende potentie onaangetast laat. 

Uit deze resultaten blijkt dat, gegeven een bepaalde virussoort, 
er geen correlatie bestaat tussen de groeiremmende invloed van een 
polysaccharide en zijn agglutinatieremmend vermogen. 

Aldus wordt waarschijnlijk gemaakt, dat het polysaccharide in 
het eerste geval substanties aangrijpt met andere eigenschappen en 
andere structuur dan die, welke in het laatste geval zijn invloed 
ondergaan. Anders gezegd: De component van de rode bloedcel, 
welke met het virus reageert, moet een andere zijn dan de component 
in gevoelige weefselcellen, die met hetzelfde virus reageert. 

Een dergelijke uitspraak is in overeenstemming met het feit, dat 
een virus zich niet in een erythrocyt, echter wel in een weefselcel 
kan vermeerderen en met de ervaring, dat een virus zich, zij het 
tijdelijk, kan hechten aan de wand van cellen, waarvoor het niet 
infectieus is en waarin het zich niet kan vermeerderen. De groei- 
hindernis schijnt dus, zoals Horsfall c.s. aangaven, in een later 
stadium van het infectie-proces te liggen dan dat van de virus- 
hechting. Een raadsel blijft echter, waarom ook de agglutinatie door 
de polysacchariden verhinderd wordt. Immers hiervoor zou, volgens 
Burnet (14), alleen reeds de hechting van het virus voldoende zijn, 
gelijk voor antilichamen het geval is. 

Met deze feiten en overwegingen zij de inleiding besloten, alvorens 
zij het karakter ener discussie gaat aannemen en de lezer verder 
voert dan nodig is voor een goed begrip van het experimentele 
gedeelte. In hoofdstuk V zal worden overwogen, of dergelijke recente 
vondsten een plaats kunnen vinden in het geleidelijk opgebouwde 
samenstel van theorieën, of zelfs tot een uitbreiding ervan aanleiding 
zullen kunnen geven, dan wel of de bestaande inzichten te hunnen 
behoeve gewijzigd dienen te worden. 



III. 

HAEMAGGLUTINATIEREACTIES 

MATERIAAL 

De volgende neurotrope virussoorten werden op agglutinerend 
vermogen ten opzichte van menselijke en schapen-erythrocyten 
beproefd: 

1. De stam „Lansing” van het humane poliomyelitis-virus, 
2. De stam „Yale-SK” van het humane poliomyelitis-virus, 
3. Het „Columbia-SK”-virus, 
4. Het „MM”-virus, 
5. Het ,,EMC”-virus, de verwekker van de encephalomyocarditis, 
6. De stam „High Lansing P/S I”, 
7. De stam „High Lansing P/S II”, 
8. De stam „High Lansing Sanders”, 
9. De stam „High Lansing Schultz”, 

10. De stam „FA” van het Theiler’s virus van de spontane muizen- 
encephalomyelitis, 

lí. De stam „GD VII” van het Theiler’s virus van de spontane 
muizen-encephalomyelitis, 

12. De stam „Okinawa” van de verwekker van de Japanse 
encephalitis B, 

13. Het virus van de St.-Louis-encephalitis, 
14. De stam „Armstrong” van de verwekker van de lymphocytaire 

choriomeningitis, 
15. De stam „de N.” van de verwekker van de lymphocytaire 

choriomeningitis, 
16. Het „virus fixe” van de rabies, 
17. Het virus van de Amerikaanse paarden-encephalitis, Westelijk 

type, 
18. Het virus van de Amerikaanse paarden-encephalitis, Oostelijk 

type. 
Ofschoon de onder de nummers 1 tot en met 9 genoemde virus- 

stammen nauw aan elkaar verwant zijn, kan men er verschillende 
groepen in aan wij zen, welke zich door gemeenschappelijke en wel- 
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omschreven kenmerken van elkaar onderscheiden. Voor een juiste 
waardering van de proef-resultaten is enig inzicht in de onderlinge 
verhoudingen dezer virusgroepen onontbeerlijk, weshalve hiervan 
een kort overzicht volgt: 

HET LANSING-TYPE 

Gedurende dertig jaren was de aap het enige proefdier geweest, dat 
zich voor een experimentele infectie met het poliomyelitis-virus 
ontvankelijk toonde, toen Armstrong in 1939 erin slaagde dit virus, 
uit een lijder aan kinderverlamming geïsoleerd, na vier apenpassages 
door intracerebrale enting over te brengen op de katoenrat (Sigmidon 
hispidus hispidus) (4). 

Dit virus, dat bekend kwam te staan onder de naam van „Lansing- 
stam”, bleek na 24 katoenrat-passages ook infectieus voor de muis 
geworden te zijn, zonder — belangrijke omstandigheid — zijn 
virulentie voor apen te hebben verloren. 

Kort daarop wisten ook Jungeblut en Sanders een poliomyelitis- 
virus via aap en katoenrat aan muizen te adapteren; dit virus werd 
aangeduid als de ,,SK-stam”, later als de „Yale-SK-stam” (66). 

Tenslotte gelukte het eveneens aan Schlesinger, Morgan en Olitsky, 
op gelijke wijze een stam aan de muis aan te passen: de „MEFj-stam”, 
genoemd naar de Britse Middle East Forces, bij welke hij in 1943 
werd geïsoleerd (97) 1). 

Alle drie deze stammen komen in hun antigene structuur met elkaar 
overeen, naar aan de hand van talrijke kruis-neutralisatieproeven 
op verschillende proefdieren is gebleken; zij zijn derhalve te be- 
schouwen als vertegenwoordigers van één enkele virussoort: de 
verwekker van de kinderverlamming bij de mens. 

HET ,,HIGH-LOW”-PROBLEEM 

Tijdens het aanpassen van een menselijke poliomyelitis-virusstam 
aan knaagdieren of bij het herhaaldelijk overenten van een dergelijke 
stam in opeenvolgende muis-passages treedt vaak een plotselinge of 
geleidelijke toename op van de pathogeniteit voor knaagdieren met 
een evenredige daling van de infectiviteit voor apen. Ter illustratie 
moge de loopbaan van het SK-virus dienen: 

Nadat deze stam op de bovenbeschreven wijze te Yale was ge- 
ïsoleerd en op muizen overgebracht, werd hij door Jungeblut, Sanders, 
en Feiner teruggeënt op de katoenrat en vervolgens wederom op 

1) Ook de Ph-stam en de Wallingford-stam konden op muizen worden overgeënt. 
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muizen verder gekweekt (66, 67). Deze naar de Columbia-universiteit 
genoemde stam bleek zich van de oorspronkelijke Yale-SK-stam te 
onderscheiden door een veel grotere pathogeniteit voor muizen langs 
diverse infectie-routes, door het feit dat hij, anders dan de Yale-SK- 
stam, zeer wel op caviae en op bebroede kippeneieren, echter niet 
op apen te kweken was en tenslotte door een sterk afwijkende antigene 
structuur: Tussen de Columbia-SK-stam en de Yale-SK-stam bestaat 
weinig of geen gekruiste immuniteit. 

Stammen, welke een dergelijke verandering hebben ondergaan, 
worden aangeduid als „high strains”, in tegenstelling tot de oor- 
spronkelijke „low strains”. Omtrent het wezen van deze hoog- 
virulente stammen bestaan verschillende opvattingen: 

1. De „high strams” zijn door selectie van mutanten uit de „low 
strains” afgeleid. 

2. De „high strains” zijn stammen van het bij muizen endemische 
Theiler’s virus van de spontane murine encephalomyelitis, op- 
gedaan tijdens één der passages (109, no, ui). 

3. De „high strains” zijn noch van menselijk poliomyelitis-virus, 
noch van Theiler’s virus afgeleid, doch vormen een aparte, 
tot nog toe onbekende groep van virussoorten, eveneens optredend 
als intercurrente infectie bij laboratoriumdieren. 

Ook van de MEfj-stam en vooral van de Lansing-stam zijn vele 
„high strains” afgeleid. Deze zeer virulente stammen tonen ten dele 
een antigene overeenkomst met de oorspronkelijke „low strains” 
en dus met elkaar, in andere gevallen is van een dergelijke identiteit 
geen sprake. Volgens de eerst genoemde opvatting redenerend, 
schijnt het, dat de „hoge” mutanten soms hun immunologische 
integriteit weten te behouden, dat echter hun antigene patroon in 
andere gevallen wijzigingen ondergaat. 

Van belang is nu, dat de aldus veranderde hoogvirulente „mutanten” 
van de Lansing-stam nadien geen enkele wijziging meer vertonen 
en grotendeels immunologisch identiek blijken met elkaar en met de 
Columbia-SK-stam. 

DE „COLUMBIA-SK-GROEP” 

Men is dan ook wel geneigd, deze stammen te beschouwen als 
voorbeelden van de ten derde genoemde mogelijkheid: als een aparte 
groep van virussoorten, welke bij één der muispassages zijn opgedoken 
en die de oorspronkelijke stam hebben overwoekerd: de „Columbia- 
SK-groep”. Over deze groep het volgende: 

In 1943 isoleerden Jungeblut en Dalldorf tijdens een poliomyelitis- 
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epidemie uit de hersenstam van een overleden patiënt een virus, 
dat na directe intracerebrale enting paralyse veroorzaakte bij muizen, 
katoenratten en hamsters (65). Uit de hersenen van een dode muis, 
die in het huis van de overledene was gevonden, wisten zij een virus 
te isoleren, dat geheel overeenkomstige eigenschappen vertoonde. 
Deze beide virussoorten, die de naam van „MM-stam” kregen, 
toonden niet slechts onderling, doch ook met het Columbia-SK-virus 
een volkomen overeenkomst in antigene structuur. 

Andere virussoorten, welke blijkens immunisatieproeven tot de 
Columbia-SK/MM-groep gerekend kunnen worden, zijn het virus 
van de encephalomyocarditis (EMC), het Mengo-virus en sommige 
„high Lansing”-stammen (Warren en Smadel (118), Dick (34) ). 

De geschiedenis van het MM-virus schijnt erop te duiden, dat de 
vertegenwoordigers van deze groep niet als ongevaarlijk voor de 
mens mogen worden beschouwd. In deze richting wijst ook het feit, 
dat het onlangs toch is gelukt, de Columbia-SK-stam te enten op 
apen (Macacus cynomolgus) met als gevolg een ziektebeeld, dat 
klinisch en pathologisch-anatomisch niet van dat der klassieke 
poliomyelitis te onderscheiden bleek. Hetzelfde gelukte met de MM- 
en EMC-stammen. (Jungeblut: 64, Verlinde, de Baan en Ver- 
cruysse: 116). 

Voorts wisten in de Philippijnen Smadel en Warren in 1947 
antilichamen tegen het EMC-virus aan te tonen in het reconvales- 
centen-serum van Amerikaanse soldaten, die een koortsende ziekte, 
gepaard gaande met nekstijfheid en pharyngitis doorstaan 
hadden (100). (Wat de verwantschap van het EMC-virus met de 
Columbia-SK-stam betreft, bij de door ons met het Columbia-SK- 
virus geïnfecteerde apen bleek het myocard kenmerkende laesies te 
vertonen, gelijk aan die, welke aan de encephalomyocarditis worden 
toegeschreven). 

De Mengo-stam verder werd in 1948 in Oeganda geïsoleerd uit 
twee zieke apen, waarvan één paralytisch, uit een „mongoose” 
(Lemur mongoz), uit vliegen en uit een geïnfecteerde onderzoeker 
(Dick, Smithburn en Haddow (35) ). 

Telkenmale tenslotte komt men in de literatuur verspreide mede- 
delingen tegen, waarin beschreven wordt, hoe een bij mensen ge- 
ïsoleerd „poliomyelitis-virus” terstond op muizen kon worden over- 
gebracht: Nungester (92), Brodie, Goldberg en Stanley (9), Junge- 
blut (62), Koprowski, Norton en McDermott (70). 

[Terloops moge uit een menigte van recente en gelijksoortige 
mededelingen (o.a. Dalldorf en Sickles: 31, Curnen, Shaw en Mei- 
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nick: 30, Melnick, Shaw en Curnen: 83, Tchumakow: 108, Jawarski 
en West: 60) die van Dalldorf, Sickles, Plager en Gifford (32) genoemd 
worden, waarin beschreven wordt hoe tijdens de Amerikaanse 
poliomyelitisseizoenen in 1948 en 1949 een groep van virussen werd 
geïsoleerd uit patiënten met op poliomyelitis gelijkende aandoeningen, 
virussoorten, welke overeenkomst vertonen met het erkende polio- 
myelitis-virus in het door hen verwekte ziektebeeld, in hun verspreiding 
in ruimte en tijd, hun excretie met de faeces en in de mogelijkheid, 
ze te kweken uit de keelwat. Deze groep wordt niet geneutraliseerd 
door enig bekend antiserum en schijnt verschillende serologische 
typen te omvatten. Dit „Coxsackie-virus” toont zich pathogeen voor 
jonge muizen en hamsters, niet voor jonge rhesus-apen. In Dene- 
marken wist von Magnus in 1947 (74) een virus te isoleren, dat in 
alle opzichten — met name in zijn antigene structuur — met het 
Coxsackie-virus overeenkomt. 

Dergelijke mededelingen doen vermoeden, dat er een grotere 
verscheidenheid bestaat in de verwekkers van de „kinderverlamming” 
dan aanvankelijk wellicht werd aangenomen en dat met het vast- 
stellen hunner betekenis en onderlinge relaties nog geruime tijd 
gemoeid zal zijn.] 

De begrenzing van de Columbia-SK-groep tegenover die der 
„Theilerse virusstammen”, de verwekkers van de spontane muizen- 
encephalomyelitis, was een tijdlang niet zeer duidelijk: Kruis- 
neutralisatie-proeven leverden wisselende resultaten op en bleken 
weinig betrouwbaar (zie o.a. Jungeblut: 61). Sindsdien is hierin 
verbetering gekomen en bovendien is nu in de haemagglutinatie- 
proeven een middel gevonden om beide virus-families op ondubbel- 
zinnige wijze van elkaar te onderscheiden. 

Is aldus de tweede mogelijkheid, welke omtrent de aard van de 
Columbia-SK-groep geopperd werd, als uitgesloten te beschouwen, 
een keuze tussen de andere twee zienswijzen valt moeilijker te doen: 
Ofschoon de stammen van de Columbia-SK-groep enerzijds een 
onloochenbare overeenkomst vertonen met de „low strains” van de 
Lansing-, SK- en MEF1-stammen wat betreft hun morphologische 
eigenschappen (grootte), hun physico-chemische kenmerken (sedi- 
mentatie), hun biologisch gedrag (excretie met de faeces), de sympto- 
matologie van de infectie en het pathologisch-anatomische beeld (63), 
anderzijds bestaan er even onmiskenbare verschillen tussen beide 
groepen: Het aantal LD60 van het Columbia-SK-virus bedraagt voor 
muizen to10 bij intracerebrale enting tegen 1 o3 voor de Yale-SK-stam, 



23 DE „COLUMBIA-SK-GROEP” 

en bovendien is voor het eerste virus ook infectie van muizen, en 
zelfs van apen1), langs andere routes dan de intracerebrale mogelijk. 
Voorts vertoont het Columbia-SK-virus een uitgebreider infectie- 
spectrum: Ook caviae en bebroede kippeneieren tonen zich er gevoelig 
voor. Tenslotte is er het grote verschil tussen de antigene structuren 
van beide virus-groepen, dat het zeer moeilijk maakt, aan te nemen, 
dat de Columbia-SK- en high Lansing-stammen afgeleid zouden 
zijn van de Yale-SK-stam, respectievelijk de „low Lansing strain”. 

Ofschoon Jungeblut een spontane mutatie tijdens de langdurig 
voortgezette muispassages niet wil uitsluiten, helt men tegenwoordig 
steeds meer over tot de mening, dat de „Columbia-SK-groep” een 
aparte „murine” groep van poliomyelitis-virusstammen vertegen- 
woordigt, in welke zin ook het „American Committee on Nomen- 
clature of the National Foundation for Infantile Paralysis” zich 
onlangs heeft uitgesproken (x). 

De „lage” Lansing- en SK-stammen worden door deze commissie 
dus beschouwd als absoluut verschillend van hun twijfelachtige 
afstammelingen: de „hoge” Lansing- en SK-stammen, met als een 
der voornaamste punten van onderscheid het vermogen van de 
eerste groep, primaten te infecteren en het onvermogen daartoe van 
de „high strains”. 

Ofschoon dit onderscheid, blijkens het voorafgaande, ongetwijfeld 
minder scherp dient te worden opgevat dan de nomenclatuur- 
commissie het stelde (zie de sindsdien uitgevoerde infectieproeven 
bij apen), werd toch met de meeste belangstelling uitgezien naar een 
mogelijke haemagglutinatie door de ”low” Lansing- of de Yale- 
SK-stam, omdat deze virusgroep voor zeer vele infecties van de mens 
verantwoordelijk schijnt te zijn. 

METHODIEK 

a. Virussuspensies 
Voor de haemagglutinatieproeven werd als regel gebruik gemaakt 

van 5 % virussuspensies; het materiaal hiervoor werd verkregen 
door intracerebrale enting van gezonde witte muizen van een ge- 
middeld gewicht van 15 gram met het desbetreffende virus; de dieren 
werden bij voorkeur afgemaakt onder aethernarcose, zodra zij 
duidelijke ziekteverschijnselen vertoonden: evenwichtsstoornissen, 
opwinding of sufheid, trekkingen en tenslotte párese en paralyse der 
achterste ledematen; de hersenen van muizen, welke reeds sinds 

i) J. D. Vertinde: Troisième Conférence Européenne de la Poliomyélite, Amster- 
dam-Leiden 1950. 
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enige uren gestorven waren, toonden zich minder geschikt, zij het 
nog wel bruikbaar, voor agglutinatieproeven. De aseptisch ver- 
wijderde hersenen werden bewaard bij een temperatuur van — 20° C. 
in steriele gebufferde glycerol of terstond verwerkt tot een virus- 
suspensie. Hiertoe wordt een stel virushoudende muizenhersenen of 
uit de ontdooide glycerol gehaald en gewassen in een steriele keuken- 
zoutoplossing, of meteen aan een gestorven muis ontnomen, vervolgens 
gewogen en daarna grondig fijngewreven in een steriele mortier, 
waarna physiologische zoutoplossing (0.85 % NaCl) wordt toege- 
voegd, tot een 5 % suspensie van hersenweefsel is verkregen. Deze 
suspensie wordt gedurende 30 minuten gecentrifugeerd met een 
snelheid van 3000 omw./min. De steriele en met zorg verwijderde 
bovenstaande vloeistof wordt aangeduid als „5 % virussuspensie” 
en wordt, zo nodig, bewaard bij een temperatuur van — 20o G. 
Aangezien het gemiddelde gewicht van een stel muizenhersenen 
plm. 300 mg. bedraagt valt hieruit ongeveer 6 ccm. suspensie te 
bereiden. 

b. Erythrocytensuspensies 
Schapenerythrocyten: Het door steriele punctie van de V. jugularis 

van een gezond mannelijk schaap verkregen bloed wordt opgevangen 
in een steriele kolf met glaskralen en daarin terstond gedurende 
10 minuten krachtig geschud; vervolgens wordt het gedurende 
10 minuten gecentrifugeerd met een snelheid van 3000 toeren per 
minuut, waarna het bezinksel drie maal met een steriele physiologische 
zoutoplossing gewassen wordt om tenslotte in compacte toestand als 
„pure schapenerythrocyten” te worden bewaard bij een temperatuur 
van 40 G. Hiervan worden ten gebruike bij de agglutinatie-proeven 
suspensies van 0.25 resp. 0.5 % bereid door toevoeging van een 
steriele 0.85 % keukenzoutoplossing. Schapenerythrocyten dienen 
tenminste één maal per week vers geoogst te worden. 

Menselijke erythrocy ten werden door venapunctie onder toevoeging 
van natriumcitraat ontnomen aan een gezond mannelijk persoon, 
wiens erythrocyten tot de bloedgroep O behoorden. Zij werden 
gewassen en bewaard gelijk de schapenerythrocyten; de voorraad 
diende twee maal per week ververst te worden. 

c. Haemagglutinatiereacties 
De haemagglutinatiereacties werden uitgevoerd in glazen buisjes 

van verschillend model; als regel werd de voorkeur gegeven aan 
buisjes met een diameter van 11 mm. en een lengte van 6 à 10 cm., 
welke een volmaakt ronde bodem bezaten. 
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Een agglutinatiereeks bestond uit acht, later uit zes dergelijke 
buisjes, waarin een reeks van tweevoudige virusverdunningen werd 
aangebracht, zodanig, dat elk buisje 0.5 ccm. virussuspensie te 
bevatten kreeg; vervolgens werd bij elk buisje 0.5 ccm. van een 
0.25 % suspensie van schapenerythrocyten gevoegd. Ter controle 
wordt aan elke reeks een buisje toegevoegd, dat in plaats van de 
virussuspensie 0.5 ccm. van een 0.85 % NaCl-oplossing bevat. 

De aldus bereide agglutinatiereeks wordt bewaard bij een tempe- 
ratuur van 40 C.; na twee à drie uur is in de buisjes, in welke een 
agglutinatiereactie optreedt, een begin van uitvlokking waar te 
nemen onder vorming van een karakteristiek fijnkorrelig, later 
grofvlokkig patroon. In de „negatieve” buisjes en in het contróle- 
buisje is op dat tijdstip nog slechts een zeer geringe uitzakking van 
de erythrocyten te zien en een nog geringer sediment. 

Aangezien de patronen om later te bespreken redenen met enige 
reserve dienen te worden beoordeeld, is het noodzakelijk, het 
sediment met de hand op te schudden. 

Na zes tot twaalf uur zijn alle erythrocyten uitgezakt en is de 
bovenstaande vloeistof volmaakt helder; de negatieve reactie vertoont 
een klein en zuiver rond sediment; het bezinksel in de buisjes met 
een positieve uitslag is ietwat groter en minder opaak, niet homogeen, 
wat korrelig en onscherp begrensd, gaat na langere tijd echter steeds 
meer op het negatieve sediment gelijken, zodat het opschudden 
zich hier eerst recht onmisbaar toont. 

De agglutinatiereactie wordt als negatief (—) beschouwd, als het 
kleine ronde stipje zich bij opschudden terstond met de bovenstaande 
vloeistof vermengt tot een homogene suspensie, welke een uur nadien 
nog geen tekenen van uitzakking vertoont. Hetzelfde beeld treft 
men in de contrólebuisjes aan. 

Als positief ( + ) worden reacties aangemerkt, bij welke de ery- 
throcyten zijn uitgevlokt tot een sediment, dat zich bij opschudden 
in vrij grote onregelmatige vlokken van de bodem verheft, om terstond 
weer uit te zakken onder vorming van een grofkorrelig patroon. 

Als zwak positief (±) worden resultaten gewaardeerd, welker 
sediment bij opschudden zeer kleine vlokjes opzendt, welke voor 
het ongewapende oog vrij snel uiteenvallen, zich echter na 5 minuten 
grotendeels weer op de bodem van het buisje verzameld hebben tot 
een fijnkorrelig patroon. 

De uitvlokkingspatronen, welke zich binnen vijf minuten na het op- 
schudden wederom vertonen, kunnen als specifiek beschouwd worden; 
aspecifiekepatronen lossen terstond op en keren eerst na enige uren terug. 
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De eindverdunning van het virus in het laatste buisje, waarin 
nog een positieve reactie is opgetreden, wordt als „agglutinatietiter” 
van het virus aangeduid. 

RESULTATEN 

Tijdens het onderzoek werd een tweetal mededelingen betreffende dit 
onderwerp gepubliceerd: In het voorjaar van 1949 verscheen een voor- 
lopige mededeling van Hallauer in het „Report of the Proceedings of the 
Fourth International Congress for Microbiology”, in 1947 te Kopenhagen 
gehouden; in Augustus van hetzelfde jaar verscheen een artikel van 
Olitsky en Yager in de „Proceedings of the Society for experimental 
Biology and Medicine”. Deze publicaties, welke grotendeels een be- 
vestiging inhielden van de reeds verkregen resultaten, zullen in het vervolg 
enige malen ter sprake komen. 

Een voorlopige mededeling van de eerste uitkomsten van het eigen 
onderzoek werd door Dr. J. D. Verlinde gedaan op de „Deuxième Con- 
férence Européenne de la Poliomyélite” van Mei 1949 te Parijs en ver- 
scheen in de „Annales de ITnstitut Pasteur” van November van dat 
jaar (Verlinde en de Baan: 115). 

A. ONGEGENTRIFUGEERDE HERSENSUSPENSIES 

Niet-gecentrifugeerde suspensies van virushoudende muizenhersenen 
leverden in de haemagglutinatieproef zonder uitzondering een korrelig 
sediment op, dat verschil toonde met de negatieve reactie in het contróle- 
buisje, bij opschudden echter terstond verdween en in de bovenstaande 
vloeistof opging. Het feit, dat suspensies van normale muizenhersenen 
hetzelfde resultaat geven, toont aan dat men hier met een niet-specifieke 
reactie te doen heeft. Door deze „normale” suspensies gedurende ver- 
schillende perioden met een snelheid van 3000 omw./min. te centrifugeren, 
werd getracht, deze storende invloed uit te schakelen, hetgeen eerst na 
perioden van 15 tot 20 minuten gelukte: Na kortere centrifugatie bleken 
de suspensies de vorming te veroorzaken van een dunne gelijkmatige 
„film” van erythrocyten op de bodem en een deel van de wand van het 
reactie-buisje, welk neerslag eveneens na opschudden terstond verdween. 

Ofschoon de voortaan gebruikte suspensies gedurende tenminste 
30 minuten gecentrifugeerd werden, zal men steeds op het voorkomen 
van aspecifieke reacties bedacht moeten blijven. 

B. GECENTRIFUGEERDE SUSPENSIES 

I. Het Lansing-virus 
Van deze stam, die 102—103 LD50/I ccm. bij intracerebrale enting 
van muizen bezat, werden virushoudende hersensuspensies uit het 
materiaal van 18 verschillende muispassages bereid en gedurende 
eén of meer dagen op haemagglutinerend vermogen beproefd. Van 
de verse suspensies reageerde niet één met positief resultaat. Op een 
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totaal van 43 titraties werd slechts driemaal een twijfelachtig positieve 
uitkomst gevonden bij suspensies welke twee, resp. vier en zes dagen 
oud waren. 

Dat het dus niet is gelukt, de door Bremer en Mutsaars vermelde 
resultaten te evenaren, behoeft geen verwondering te wekken, gezien 
het feit, dat deze schrijvers zich, blijkens een nagekomen bericht 
hunnerzijds, voor hun proeven van een „high” Lansing-stam hadden 
bediend, welke immunologisch tot de Columbia-SK-groep bleek te 
behoren. Dat een aantal van deze „high strams” inderdaad een 
haemagglutinerend vermogen ten opzichte van schapenerythrocyten 
bezit, zal later worden aangetoond. 

Hallauer, Olitsky en Yager wisten evenmin een haemagglutinatie 
onder invloed van het Lansing-virus op te wekken. 

2. Het Tale-SK-virus 

De oorspronkelijke Yale-SK-stam, afkomstig uit het laboratorium 
van Dr. J. L. Melnick (Yale University), bezat 10—102 LD50/I ccm. 
voor muizen bij intracerebrale enting en wist nimmer enige agglu- 
tinatie te veroorzaken in de 16 proeven, welke daartoe met het 
materiaal van evenzovele muis-passages werden uitgevoerd. 

Een tweede stam werd ontvangen van Dr. C. W. Jungeblut (Co- 
lumbia University) en was door hem in snel opeenvolgende passages 
in zuigeling-muizen voortgekweekt met het gevolg, dat de virulentie 
voor muizen steeg tot een waarde van 107 LD50/I ccm. bij intra- 
cerebrale enting. 

De met dit virus uitgevoerde haemagglutinatieproeven leverden 
zonder uitzondering positieve uitkomsten op met het beschreven 
karakteristieke beeld. Dat dit resultaat echter niet aan het Yale-SK- 
virus mag worden toegeschreven blijkt daaruit, dat de haemagglu- 
tinatie niet geremd kon worden door het homologe antiserum (zie 
bl. 40), daarentegen wel door dat van het Columbia-SK-virus. 
Gelijkluidende resultaten werden verkregen uit neutralisatieproeven 
in vivo, zodat moet worden aangenomen, dat tijdens Jungeblut’s 
snelle overentingen ook hier een virus van de „Columbia-SK-groep” 
het oorspronkelijke Yale-SK-virus verdrongen heeft. 

3. Het Columbia-SK-virus 

Met dit voor muizen zeer virulente virus, dat bij intracerebrale 
enting 109—1011 LD50/I ccm. bezit, werd het grootste aantal haem- 
agglutinatieproeven uitgevoerd. Verschillende aspecten van de 
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haemagglutinatiereactie werden met behulp van dit virus onderzocht 
en zullen aanstonds worden besproken. 

De curve in fig. 2 geeft een indruk van de agglutinerende invloed 
van het Columbia-SK-virus op schapenerythrocyten: 

Aantal tritraties 

30- 

25 - 

15 - 

IO 

40 160 640 2560 TITER 
80'320 1280 5120 
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•—• = 2e DAG 

= 3e DAG 

Fig. 2. Agglutinatie van schapenerythrocyten onder invloed van het Columbia- 
SK-virus. Werden op één dag verscheidene titraties met eenzelfde virussuspensie 
uitgevoerd, dan is slechts één daarvan in de curve vertegenwoordigd. 

Meer dan 96 % van de beproefde suspensies blijkt een positief 
resultaat op te leveren met een gemiddelde titer van plm. 1 : 320. 
De negatieve resultaten stammen uit de begintijd van het onderzoek, 
toen de techniek nog verre van volmaakt was. Met gecentrifugeerde 
suspensies van normale muizenhersenen werden 27 agglutinatie- 
reacties uitgevoerd, die zonder uitzondering negatief uitvielen, zodat 
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met recht van een specifiek reageren van het Columbia-SK-virus 
kan worden gesproken. 

Het gelukte niet, menselijke O-erythrocyten onder invloed van 
het Columbia-SK-virus te doen agglutineren. 

Deze resultaten worden bevestigd door de mededelingen van Hal- 
lauer, Yager en Olitsky. De eerste geeft als laagste bruikbare virus- 
concentratie 105—iofi LD60/I ccm. op. Het door ons gebruikte virus 
bezat 109—10

11
 LD60/I ccm.; voor een haemagglutinatiereactie 

waren dus gemiddeld 10
8
 LD50/I ccm. nodig. 

Met gebruikmaking van het Columbia-SK-virus werd een aantal 
factoren nagegaan, welke — naast het door de virusconcentratie in 
de muizenhersenen bepaalde potentiële agglutinatievermogen — de 
haemagglutinatietiter kunnen beïnvloeden. 

a. Allereerst viel het op, dat erythrocyten, welke aan verschillende 
schapen ontnomen waren, bij gebruik van dezelfde virussuspensie 
ongelijke titers opleverden: Terwijl de erythrocyten van vrouwelijke 
schapen zich nagenoeg onbruikbaar toonden in tegenstelling tot die 
van mannelijke schapen, bleken ook deze laatste aanzienlijke onder- 
linge verschillen te vertonen in hun gevoeligheid voor de aggluti- 
nerende invloed van het Columbia-SK-virus. 

Wellicht is hieruit te verklaren, dat een aantal vroegere pogingen 
tot haemagglutinatie met behulp van neurotrope virussoorten, o.a. 
in Amerika verricht, tot mislukking gedoemd waren. 

Ook bij de influenza-agglutinatie van kippenerythrocyten doen 
zich dergelijke verschillen voor; misschien zijn zij te verklaren door 
het voorkomen van verschillende bloedgroepen in de diverse ery- 
throcyten. 

Teneinde deze invloed zoveel mogelijk te weren, werd na verloop 
van tijd slechts het bloed van één enkel schaap voor de agglutinatie- 
proeven gebruikt. Men heeft dan nog slechts rekening te houden met 
de mogelijkheid van schommelingen in de gevoeligheid van de 
erythrocyten van dit ene schaap. 

b. Ook de ouderdom van de gebruikte schapenerythrocyten is 
van invloed. Ofschoon deze wekelijks ververst werden en nimmer 
tekenen van haemolyse vertoonden, bleek de titer bij gebruik van 
zeven dagen oude erythrocyten-suspensies slechts de helft, soms zelfs 
een kwart te bedragen van de titer, welke bereikt werd met verse 
erythrocyten, die met dezelfde virussuspensie samengebracht werden: 
Zij leverden als regel één, soms twee buisjes met positieve reactie 
minder op. Aangezien het niet wel doenlijk was, vaker dan eenmaal 
per week vers schapenbloed af te nemen, zal bij een beoordeling van 
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de vermelde resultaten met deze factor rekening moeten worden 
gehouden. 

c. Van enige invloed van de hoeveelheid toegevoegde erythrocyten 
bleek weinig of niets bij het beperkte onderzoek, dat hiernaar in- 
gesteld werd: Agglutinatiereacties werden uitgevoerd met erythro- 
cytensuspensies van 0.25, 0.5 en 1 %. Beoordeeld naar het patroon 
en de reactie bij opschudden leverden de drie reeksen als regel gelijke 
titers op; na de tweede sedimentatie bleek het patroon bij de twee 
hoogste erythrocytenconcentraties echter ietwat versluierd of geheel 
verdwenen te zijn. De reacties werden daarom, zoals reeds beschreven 
werd, steeds met 0.25 % erythrocytensuspensies uitgevoerd. 

d. Een vierde invloed bleek merkwaardigerwijs gelegen te zijn in 
de vorm van de buisjes: In een reeks van hoge en smalle buisjes werd 
als regel een hogere titer aangetroffen dan in een rij van korte en 
wijde buizen, bij gebruik van identieke virussuspensies. Wellicht is 
dit verschil te verklaren uit de omstandigheid, dat de rode bloed- 
lichaampjes in het eerste geval een langere weg dienen af te leggen 
om de bodem te bereiken dan in het laatste geval en zich dientengevolge 
in langduriger en daardoor intensiever contact met de virussuspensie 
bevinden. 

e. De invloed van de temperatuur doet zich gelden bij experi- 
menten, welke het langdurige verblijf van een virussuspensie of 
agglutinerend systeem in een waterbad van 370 C. of bij kamer- 
temperatuur vereisen. Ofschoon van deze invloed na perioden, korter 
dan 45 minuten, weinig of niets te bespeuren valt, zijn na langere 
tijd geringe, soms ook duidelijker verschillen merkbaar. In het 
algemeen kan gezegd worden, dat de titer lager uitvalt, naarmate 
de temperatuur hoger is. Ter illustratie kan de volgende tabel dienen, 
waarvan de titers na vier en na zes uur afgelezen zijn: 

TABEL i 

Invloed van de temperatuur, bij welke de haemagglutinatiereactie plaats vindt 

titers 

temp. 1/40 1/80 1/160 1/320 i /640 1/1280 

5 % Col.-SK 
virussuspensie 

40 C. 

21° C. 

35° C. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

± 

+ 

+ 

+ 

— 
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ƒ. Van belang schijnt ook de samenstelling te zijn van de physio- 
logische zoutoplossingen, welke gebruikt worden ter bereiding van 
virus- en erythrocytensuspensies. Het toevoegen van een kleine 
hoeveelheid glucose bijvoorbeeld gaf een stijging van de titers te 
zien. Het is te verwachten, dat dit resultaat door het aanbrengen 
van diverse verfijningen in de samenstelling van de zoutsolutie zal 
kunnen worden bestendigd en verbeterd. De hier beschreven reacties 
echter werden zonder uitzondering uitgevoerd met gebruikmaking 
van steriele 0.85 % keukenzoutoplossingen. 

g. Wat de invloed van de zuurgraad betreft, een elftal vergelijkende 
titraties, welke bij herhaling werden ingezet in milieus, welker PH 

varieerde van 4 tot 9, gaf nagenoeg gelijke titers in alle reeksen. 
h. Wel nauwelijks behoeft te worden gewezen op het belang, dat 

een grondig fijnwrijven van het hersenmateriaal voor het welslagen 
ener agglutinatieproef heeft. Immers, men dient zich voor te stellen, 
dat aan het intracellulair gelegen virus op deze wijze de gelegenheid 
wordt verschaft, vrij te komen en met de later toegevoegde zout- 
oplossing een suspensie te vormen; hoe grondiger de cellen ver- 
morzeld zijn, des te minder virus zal na het centrifugeren in de 
neergeslagen cel-débris achtergebleven zijn, des te meer zal zich in 
de bovenstaande vloeistof bevinden en des te hoger zal de aggluti- 
natietiter zijn. Een weinig glaszand is bij het fijnwrijven van 
veel nut. 

i. De ouderdom ener virussuspensie is van grote invloed op het 
haemagglutinerend vermogen, gelijk uit fig. 3 blijkt. 

Blijkt dus, dat algemeen genomen een sterke titerdaling optreedt 
bij suspensies, welke bij een temperatuur van — 20o C. bewaard 
worden, het gedrag van elke virussuspensie op zichzelf blijkt moei- 
lijker te voorspellen: Terwijl sommige hun titer vrij lang handhaven 
(p), blijken andere suspensies (q) hun agglutinerend vermogen reeds 
na 24 uur verloren te hebben; weer andere suspensies tonen daar- 
entegen een stijging van hun agglutinatietiter (r). Zie fig. 4. 

De agglutinatie van die suspensies, welke na 24 uur een stijging 
van de titer opleverden, kan blijkens remmingsproeven met antisera 
als specifiek worden erkend. In dit verband zij gewezen op de be- 
vindingen van Collier en anderen, die het bestaan deden vermoeden 
van een inhibitor, welke door bevriezing vernietigd werd. 

Agglutinatiereacties van suspensies, ouder dan 48 uur, werden 
voorlopig als niet-specifiek beschouwd met het oog op het voorkomen 
van soortgelijke reacties bij suspensies van niet agglutinerende virus- 
soorten (Lansing, lymphocytaire choriomeningitis, Amerikaanse 

3 
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paarden-encephalitis, Oostelijk en Westelijk type) en van normale 
muizenhersenen. 

Agglutina tietiter 

640- 

80 
40 

320 - 

160 - 

Fig. 3. Op de abscis staat de ouderdom van de beproefde virussuspensies aange- 
geven, op de ordinaat de gemiddelde haemagglutinatietiter. De curve is ontleend 
aan de resultaten, welke verkregen werden met zes virussuspensies van groot 
agglutinerend vermogen. Zie ook fig. 2. 
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Fig. 4. Invloed van de ouderdom van virussuspensies op het haemagglutinerend 
vermogen. 

Merkwaardig is, dat de virulentie van virussuspensies, welke bij 
een temperatuur van — 20o C. worden bewaard, weken- tot maanden- 
lang behouden blijft. 
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j. Ook de temperatuur, bij welke de virussuspensies bewaard 
werden, deed zijn invloed op het agglutinerend vermogen gelden: 
De titer nam sneller af, naarmate de temperatuur hoger was: 

TABEL 2 

Invloed van de temperatuur, bij welke de virussuspensie bewaard wordt 

1/40 1/80 1/160 1/320 1/640 1/1280 

verse 
Col.-SK-suspensie + + — — — — 

24 
uur 
oud 

bewaard bij — 20o C. 
„ „ 40 C. 
„ „ 21° C. 
» 3> 37° C- 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ + — 

  

48 
uur 
oud 

bewaard bij — 20o C. 
,, „ 40 C. 
„ „ 21° C. 
„ » 37° C- 

+ 
+ 
+ 
0 

+ 

+ 
0 

+ 

O 

-L 

O   

72 
uur 
oud 

bewaard bij — 20o G. 
„ „ 4° C. 
„ „ 21° C. 
„ „ 37° G. 

+ 

O 
O 

+ 

O 
O 

+ 

O 
O O O O 

De o-tekentjes duiden een aspecifiek erythrocyten-patroon aan, 
een „film”, ongeveer gelijk aan die, welke op bl. 29 beschreven 
werd en welke bij opschudden terstond oplost: zonder twijfel een 
niet-specifieke reactie. 

De onder i en j genoemde invloeden op de haemagglutinatietiter 
zijn op eenvoudige, zij het vrij kostbare en tijdrovende wijze uit te 
schakelen door elke dag een verse suspensie van het virus te bereiden, 
hetgeen in de nog te beschrijven proeven ook steeds geschiedde. 

k. Tenslotte is van invloed de toestand, waarin het hersenmateriaal 
bij de aanvang van de bewerking verkeert: Virushoudende muizen- 
hersenen, welke autolyse ondergaan hadden, alvorens zij uit de 
gestorven proefdieren verwijderd werden, of welke, na vers te zijn 
afgenomen, gedurende een etmaal in droge toestand bevroren waren 
geweest, bleken elk agglutinerend vermogen te missen. Daarom 
werden de proefdieren, als gezegd, bij voorkeur op het hoogtepunt 
van de ziekte afgemaakt en werden de hersenen bij een temperatuur 
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van — 20° C. bewaard in gebufferde 50 %-glycerol-oplossingen. 
(/. Terloops zij vermeld, dat de toevoeging zelfs van grote hoeveel- 

heden penicilline en streptomycine aan het haemagglutinerend 
systeem niet de minste invloed op de titer uitoefende). 

Ongetwijfeld doen zich nog andere, moeilijk te schatten invloeden 
gelden bij het agglutinatieproces. 

Voert men echter de nodige voorbereidselen en handelingen op 
streng uniforme wijze uit, dan zijn de bovenbeschreven invloeden 
alle vrijwel constant te houden, met uitzondering van de onder b 
genoemde, welke niet zeer groot mag worden geacht. Zo is deze 
reactie, na het aanvankelijke stadium van ontwikkeling te zijn 
gepasseerd, in het laboratorium met vrucht gebruikt voor de identi- 
ficatie en de titerbepaling van diverse virussoorten en met recht 
kan worden gezegd, dat zij bij correcte uitvoering en deskundige 
beoordeling een alleszins bevredigende mate van betrouwbaarheid 
heeft verkregen. 

De invloed van ultra-violette straling op het haemagglutinerend vermogen 
Een suspensie van Columbia-SK-virus werd met ultraviolet licht 

bestraald en vervolgens aan een haemagglutinatieproef onderworpen: 

Van een 10 % suspensie van Columbia-SK-virus werd 6,3 ccm. op de 
bodem van een kleine Pétri-schaal uitgegoten, zodat de dikte van de vloei- 
stoflaag plm. 1 mm. bedroeg; de rest werd als contróle-suspensie bewaard. 

De Pétri-schaal werd bevestigd op een plank, welke door middel van 
een electromotor in een dwars gerichte kantelende beweging werd gebracht 
met een uitslag van io° beiderzijds en een frequentie van 60 uitslagen 
per minuut. 

Inmiddels onderging de Ínhoud gedurende 2 minuten de straling van 
een lage-druk kwikontladingslamp van 30 cm. lengte en 11 mm. doorsnede, 
welke op een afstand van 10,5 cm. boven de bodem van de Pétri-schaal 
was aangebracht. 

Zowel van de bestraalde als van de contróle-suspensie werden de viru- 
lentie en het haemagglutinerend vermogen gemeten. 

Deze proef werd vijf maal uitgevoerd en leverde onveranderlijk 
dezelfde uitslag op: Terwijl de virulentie van het bestraalde virus 
van io10—10

12
 LD50/I ccm. bij intracerebrale enting (contróle- 

suspensie) tot 102—io4 LD50/I ccm. was gedaald, bleef het haem- 
agglutinerend vermogen behouden, blijkens het feit, dat de behandelde 
suspensies telkenmale titers opleverden, welke gelijk waren aan die 
van de oorspronkelijke contróle-suspensies. 

Werd op bladzijde 32 vermeld, hoe het haemagglutinerend ver- 
mogen van een Columbia-SK-virussuspensie verloren kan gaan met 
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behoud van de virulentie, in de hier beschreven proeven werd het 
tegendeel waargenomen, hetgeen er op schijnt te wijzen, dat beide 
functies onafhankelijk van elkaar kunnen worden beïnvloed. In de 
discussie zal worden getracht, de betekenis van dit resultaat te 
beoordelen. 

Het Columbia-SK-virus verloor zijn virulentie volkomen, indien 
het als i % suspensie gedurende 70 sec. werd bestraald in een 
kwartsglazen cuvetje op 2 mm. afstand van de kwiklamp. Ook nu 
bleef het haemagglutinerend vermogen behouden. De muizen, die 
met het bestraalde virus werden ingespoten, bleken na vier weken 
geen immuniteit ten opzichte van het Columbia-SK-virus te hebben 
ontwikkeld. 

Adsorptie 

Teneinde een adsorptie van het virus aan de schapenerythrocyten 
te kunnen vaststellen, werd de volgende proef ingezet: 

In een zestal centrifugebuizen werd volgens de gebruikelijke methode 
een agglutinatiereeks aangebracht met dit verschil, dat de hoeveelheden 
virussuspensie en erythrocytensuspensie verviervoudigd werden. De reeks 
werd als gebruikelijk bij een temperatuur van 40 C. weggezet. Na een 
tijdsverloop van 5 resp. 10 uur werd telkens 0.5 ccm. van de heldere 
bovenstaande vloeistof met een pipet weggenomen en op haemaggluti- 
nerend vermogen beproefd. 

De oorspronkelijke virussuspensie werd eveneens in de koelkast bewaard 
en na hetzelfde tijdsverloop aan een agglutinatieproef onderworpen. 

De resultaten vindt men in tabel 3 weergegeven. 
In het vijfde buisje van de oorspronkelijke verse agglutinatiereeks 

bevindt zich nog juist voldoende virus om een samenklonteren van 
de toegevoegde portie erythrocyten te kunnen veroorzaken. Deze 
hoeveelheid virus kan als „agglutinatie-eenheid” (A.E.) worden 
aangeduid. Neemt men aan, dat een portie erythrocyten tenminste 
één agglutinatie-eenheid weet te adsorberen, dan is te verwachten, 
dat het virusgehalte van de voorafgaande buisjes met tenminste één 
agglutinatie-eenheid verminderd zal zijn, hetgeen bij een agglutinatie- 
reactie met de bovenstaande vloeistof tot uiting zal komen. 

Aan deze verwachting wordt door de gegevens van tabel 3 be- 
antwoord: het agglutinerend vermogen van de bovenstaande vloeistof 
uit de buisjes 1—4 blijkt met 1 à 2 A.E. afgenomen te zijn, waaruit 
men kan besluiten, dat de haemagglutinatiereactie inderdaad met 
een adsorptie van het betreffende virus gepaard gaat, dat dus het 
virus zelf en niet een onderdeel ervan aan de reactie deelneemt. 
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TABEL 3 

Adsorptie van het virus aan de erythrocyten 

1/40 1/80 1/160 oo
~ K) O 1/640 1/1280 

vers 
oorspronkelijke 

suspensie + + + + + — 

na 
5 

uren 

oorspronkelijke 
suspensie + + + + ± — 

boven- 
staande 
vloei- 
stof 

íe buis 
2 e buis 
3e buis 
4e buis 
5e buis 

+ 
+ 
+ 

+
 +
 1 

1 
1 1

1
1

1
 
+

 

— — 

— 

na 
10 
uren 

oorspronkelijke 
suspensie + + + + — — 

boven- 
staande 
vloei- 
stof 

íe buis 
2e buis 
3e buis 
4e buis 
5e buis 

+
 +

 +
 1 

1 

+
 +
 1 

1 
1 — 

— 

— — 

Elutie en receptor-vernietiging 

Het vermogen tot elutie van het virus werd nagegaan door middel 
van de volgende proef: 

Een agglutinatiereeks werd ingezet in zes centrifugebuizen met dien 
verstande, dat elke buis 2 ccm. van de virussuspensie en 2 ccm. van de 
erythrocytensuspensie te bevatten kreeg. Het geheel werd gedurende 
vier uur bij een temperatuur van 4° G. bewaard. 

Vervolgens werden alle buisjes krachtig geschud, totdat het sediment 
de bodem geheel verlaten had en de opwervelende vlokjes voor het blote 
oog onzichtbaar waren geworden, waarna de reeks in een waterbad met 
een temperatuur van 370 G. werd geplaatst. Na hierin gedurende 30 mi- 
nuten verbleven te hebben, werden de eerste twee buisjes bij kamertempe- 
ratuur 5 minuten lang à 3000 omw./min. gecentrifugeerd. Van de boven- 
staande vloeistof werd 0.5 ccm. weggenomen en op agglutinerend ver- 
mogen beproefd. 

De erythrocyten werden door krachtig schudden in de overgebleven 
vloeistof geresuspendeerd en het geheel wederom in het waterbad geplaatst. 
De bovenbeschreven bewerking werd nog vier maal herhaald na een 
tijdsverloop van 1 j-, resp. 3, 4J,- en 10 uur sinds de eerste plaatsing in 
het waterbad, ongerekend de tijd, welke aan de tussentijdse bewerkingen 
werd besteed. 
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De resultaten zijn uit tabel 4 af te lezen: 

TABEL 4 

Gedrag van het agglutinerend systeem bij een temperatuur van 370 C. 

1/40 1/80 1/160 1/320 1/640 1/1280 

eerste agglutinatie 
na 4 uur 4° C. 

buis + + + + + — 

boven- 
staande 
vloei- 
stof 

na 4 uur 37° C- 
1 
2 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
± 

± — — 

na i J uur 370 C. 
1 
2 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
± — 

— 
— 

na 3 uur 370 G. 
1 
2 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
± 

± 
— — 

na 4i uur 370 C. 
1 
2 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
± 

± 
— 

— 

na 10 uur 370 C. 
1 
2 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
± 

± — — 

Uit het feit, dat de bovenstaande vloeistof gedurende de vijf 
verschillende perioden een nagenoeg constant haemagglutinerend 
vermogen behoudt, kan men afleiden, dat geen elutie optreedt. 

Wenst men rekening te houden met de verwijderde mogelijkheid, 
dat het virus gedurende het aangegeven tijdsverloop even snel elueert 
als het onder invloed van de temperatuur te gronde gaat, aldus een 
ongeveer gelijke concentratie in de bovenstaande vloeistof hand- 
havende, dan zal men de gevolgen hiervan: een opheffing van de 
agglutinatietoestand en een aantasting van de receptoren, op on- 
dubbelzinnige wijze moeten kunnen waarnemen. Hiertoe werd een 
aantal proeven ingezet: 

Een zestal gewone agglutinatiereeksen van elk 6 smalle buisjes werd bereid 
met gebruik van dezelfde Golumbia-SK-virussuspensie. Nadat deze reeksen 
gedurende 4 uur in de koelkast gestaan hadden, werd de titer afgelezen, 
waarna alle buisjes nogmaals grondig met de hand geschud werden. De 
eerste reeks werd als controle wederom in de koelkast geplaatst, de overige 
vijf in een waterbad met een temperatuur van 370 G. Na een half uur 
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werd het sediment van de tweede reeks grondig opgeschud en werd ook 
deze in de koelkast geplaatst. De volgende reeksen ondergingen dezelfde 
behandeling na gedurende perioden van i, 2, 3 en 6 uur in het waterbad 
gestaan te hebben. Bovendien werd hun sediment elk half uur door op- 
schudden geresuspendeerd. Een uitslag vindt men in tabel 5: 

TABEL 5 

Gedrag van het haemagglutinerend systeem bij een temperatuur van 370 C. 

1/40 1/80 1/160 1/320 1/640 1/1280 

1. contróle-reeks .... 
2. J uur 370 C  
3. I uur 37° C  
4. 2 uur 370 C  
5. 3 uur 370 C  
6. 6 uur 37° C  

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
± 
+ 
+ ± 

— 

De titer van elke reeks werd na 2 resp. 16 uur verblijf in de koelkast 
afgelezen; beide uitkomsten waren gelijk. 

Uit het feit, dat de agglutinatietoestand van de erythrocyten 
nergens enige wijziging heeft ondergaan, kan men afleiden, dat het 
virus zijn haemagglutinerende functie is blijven vervullen, dat dus 
geen elutie is opgetreden. Dat de haemagglutinatietoestand ook in 
het waterbad gehandhaafd blijft, blijkt daaruit, dat de erythrocyten 
zich bij het periodieke opschudden steeds weer in langzaam uiteen- 
vallende vlokjes van de bodem verhieven om daar binnen 5 à 10 
minuten weer te keren onder vorming van een karakteristiek agglu- 
tinatiepatroon. 

Teneinde een mogelijke vernietiging van de „receptoren” door 
het virus te kunnen vaststellen, werd tenslotte een groot aantal 
proeven naar het volgende schema opgezet: 

In een wijde centrifugebuis werd 10 ccm. van een 5 % Columbia- 
SK-virussuspensie, waarvan de haemagglutinatietiter bekend was, 
samengevoegd met 10 ccm. van een 0.85 % NaCl-oplossing en met 
0.2 ccm. pure verse schapenerythrocyten. 

Vertoonde de virussuspensie een agglutinatietiter van 1 : 640, dan 
bevatte zij 16 agglutinerende eenheden per 0.5 ccm., dus 320 A.E. 
per 10 ccm. Eén tot twee A.E. worden geadsorbeerd aan één portie = 
0.5 ccm. van een 0.25 % erythrocytensuspensie = 0.00125 ccm- pure 
schapenerythrocyten (zie bl. 35); 0.2 ccm. hiervan kunnen bijgevolg 
160 tot 320 A.E. adsorberen, zodat een zekere overmaat aan virus 
aanwezig was. 
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Het geheel werd 12 uur lang ter agglutinatie bij een temperatuur 
van 40 C. bewaard, vervolgens gedurende 12 uur in een waterbad 
van 37° C. geplaatst om een mogelijke elutie en receptorvernietiging 
te bevorderen. Daarna werden de erythrocyten driemaal gewassen 
en tot een 0.25 % suspensie in 0.85 % keukenzoutoplossing verwerkt. 

Een aantal contróle-erythrocyten onderging dezelfde behandeling 
met dit verschil, dat in plaats van de virussuspensie 10 ccm. NaCl- 
oplossing werd toegevoegd. 

Tenslotte werden gelijktijdig de behandelde erythrocyten, de 
contróle-erythrocyten en een suspensie van verse schapenerythrocyten 
op hun gevoeligheid voor de agglutinerende invloed ener Columbia- 
SK-virussuspensie beproefd. Tabel 6 geeft de uitslag van een dergelijke 
proef: 

TABEL 6 

1/40 I /80 1/160 1/320 1/640 I/IQ8O 1/2560 1/5120 

behandelde 
erythrocyten .. + + + + — — — •— 

contróle- 
erythrocyten . . + + + + — — — — 

normale 
erythrocyten . . + + + + + + — — 

Toonden de behandelde erythrocyten dus al een vermindering 
van agglutinabiliteit, hetzelfde lot hadden de contróle-erythrocyten 
ondergaan en de oorzaak hiervoor zal gezocht dienen te worden in de 
rigoureuze manipulaties, waaraan beide onderworpen werden. Soms 
bleken de behandelde erythrocyten inderdaad een wat lagere titer op te 
leveren dan de controles, even vaak echter kwam het tegendeel voor. 

Merkwaardig is, dat de suspensies van de aldus behandelde ery- 
throcyten op een enkele uitzondering na een bevredigende stabiliteit 
toonden: De verschillende bewerkingen waren blijkbaar voldoende 
om het virus tenslotte te inactiveren of tot elutie te brengen. Voor 
dit laatste spreekt ook het feit, dat hernieuwde toevoeging van virus 
opnieuw een agglutinatie teweeg kon brengen. 

Ditzelfde feit toont echter overduidelijk aan, dat van een receptor- 
vernietiging in dat geval geen sprake geweest kan zijn. 

Werden grotere hoeveelheden virus toegepast (tot 100 ccm. 5 % 
Columbia-SK-suspensie bij 0.2 ccm. pure schapenerythrocyten!), 
dan bleken de erythrocyten zich als een zeer vaste „koek” op de 
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bodem van het glas te hebben verzameld in een agglutinatietoestand, 
welke zich na een 24-urig verblijf in een waterbad van 370 C. nog 
handhaafde en tenslotte versluierd werd door een toenemende 
haemolyse. 

De zeer twijfelachtige elutie en vooral het uitblijven van receptor- 
vernietiging schijnen te wijzen op een overeenkomst met de aggluti- 
natie van kippenerythrocyten door de vaccinia- en ectromelia-virus- 
soorten (Nagier: 89, North: 91, Burnet: 12,13, Shubladze en Soloviev: 
99), welke dergelijke kenmerken vertoont. Men heeft echter aan- 
getoond, dat de haemagglutininen, welke hier in het spel zijn, 
oplosbaar zijn en los van de viruspartikeltjes staan; hun grootste 
werking oefenen zij uit bij een temperatuur van 370 C. Op grond 
van deze verschillen wordt de haemagglutinatie onder invloed van 
ectromelia- of vaccinia-virus als een reactie beschouwd, welke 
principieel verschilt van de influenza-haemagglutinatie. 

In dit verband zij medegedeeld, dat Olitsky en Yager bij hun 
proeven een zeer duidelijke elutie van het Columbia-SK-virus 
konden waarnemen bij temperaturen van 23 resp. 370 C.; een 
onderzoek naar een mogelijke receptor-vernietiging wordt door hen 
niet vermeld. 

Welke nu de oorzaak was en is, die in de hier beschreven experi- 
menten zo duidelijk een elutie verhinderde, is vooralsnog niet uit 
te maken. De onderzoeker Chu neemt de aanwezigheid aan van 
zekere substanties in allantois-vocht, welke de elutie van het influenza- 
virus van kippenerythrocyten zouden bevorderen, zodoende als 
agglutinatie-inhibitor optredend (23). Wellicht bestaan er ook 
substanties, welke de elutie belemmeren en dient de oplossing in 
deze richting te worden gezocht; zo spreken Davenport en Horsfall 
van zekere electrolyten, welke de elutie zouden belemmeren en de 
adsorptie zouden bevorderen (33). 

Met dat al mocht het niet gelukken, een eventuele receptor-reeks 
van de agglutinerende neurotrope virussoorten op te stellen, noch 
was het mogelijk, ze te concentreren door middel van de adsorptie- 
elutie-methode van Francis en Salk (zie bl. 4). 

Remming door immuunsera 

Van een aantal immuunsera werd de invloed op de haemaggluti- 
natie door het Columbia-SK-virus nagegaan, in de hoop, een specifieke 
remming door homologe antisera te kunnen vaststellen. Hiertoe 
werd gebruik gemaakt van de agglutinatie-remmingsreactie volgens 
Hirst: 
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In een reeks van acht tot twaalf glazen buisjes wordt een tweevoudige 
verdunningsreeks aangebracht van het te beproeven antiserum in physio- 
logische zoutoplossing, zodanig, dat elk buisje 0.25 ccm. ener serum- 
verdunning te bevatten krijgt. Vervolgens wordt aan alle verdunningen 
0.5 ccm. van een virussuspensie van bekend haemagglutinerend vermogen 
toegevoegd. Het geheel wordt krachtig geschud en voor de tijd van 
30 minuten in een waterbad met een temperatuur van 370 C. geplaatst. 
Tenslotte wordt bij alle buisjes 0.25 ccm. van een 0.5 % suspensie van 
schapenerythrocyten gevoegd, waarna de reeks nogmaals wordt geschud en 
in de koelkast wordt geplaatst om na drie à vier uur te worden afgelezen. 

Ter controle wordt van het virus op de gebruikelijke wijze een agglu- 
tinatieproef ingezet met dit verschil, dat ook hier de virussuspensie ge- 
durende 30 minuten in het waterbad wordt geplaatst alvorens 0.5 ccm. 
van de 0.25 % erythrocytensuspensie toegevoegd wordt. 

TABEL 7 

Remming van haemagglutinatie onder invloed van het Columbia-SK-virus door 

het homologe antiserum 

virus 1/40 1/80 1/160 1/320 1/640 I/IQ8O 

Col.-SK-sus- 
pensie 1/20 + + + + — 

Col.-SK-sus- 
pensie 1/40 + + ± — — — 

C.-SK 1/40+ 
C.-SK-serum + + + — — — — — — ± + 

serum 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 1/1024 I /2O48 1/4096 

Voor een dergelijke proef is de aanwezigheid van tenminste twee 
agglutinerende eenheden per 0.5 ccm. van de virussuspensie vereist. Deze 
wordt dan ook, als gezegd, tevoren beproefd en zo nodig verdund. Daar 
het agglutinerend vermogen dezer suspensies zeer weinig constant is, 
dienen de verschillende bewerkingen op dezelfde dag uitgevoerd te worden. 
De virussuspensie wordt gedurende de tijd, dat zij niet in gebruik is, 
bij een temperatuur van — 200 G. bewaard. 

Tabel 7 geeft een indruk van de resultaten ener remmingsproef met 
Golumbia-SK-antiserum. 

De eerste drie buisjes van de remmingsreeks tonen een duidelijk 
samengeklonterd bezinksel, hetwelk niet anders is dan de uitdrukking 
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van het vermogen van vele sera, schapenerythrocyten te doen 
agglutineren: de reactie van Paul en Bunnell. 

De volgende buisjes leveren een volkomen negatieve uitslag op 
en eerst in no. io blijkt het antiserum te zeer verdund te zijn om de 
agglutinerende werking van de 2 tot 4 toegevoegde agglutinatie- 
eenheden nog te kunnen verijdelen: Een lichte agglutinatie is opge- 
treden. De daarop volgende buisjes tonen een duidelijk positief, bij 
opschudden grofvlokkig sediment. 

Als „remmingstiter” wordt de eindverdunning van het serum 
beschouwd in het eerste buisje, dat een zwak positieve reactie vertoont; 
zij bedraagt in tabel 7 dus 1 : 2048. 

Teneinde het optreden van de reactie van Paul en Bunnell te 
vermijden, werden de beproefde sera als regel in acht- à tienvoudige 
verdunningen gebruikt, na voorafgaande bepaling van de Paul- 
Bunnell-titer. 

TABEL 8 

Remming van de haemagglutinatie onder invloed van het Columbia-SK-virus 

door diverse antisera 

Immuunserum gemiddelde 
titer 

Col.-SK: „murine poliomyelitis”   
Yale-SK: humane poliomyelitis  
Lansing: humane poliomyelitis  
MM: „murine poliomyelitis”   
Japanse encephalitis B  
EMC: encephalomyocarditis   
High Lansing Schultz  
High Lansing P/S II  
Amerikaanse paarden-encephalitis. West, type 
Amerikaanse paarden-encephalitis. Oost. type 
Rabies  
St.-Louis encephalitis  
Lymphocytaire choriomeningitis  
N.m.h.-serum   

1/2261 
o 
o 

1/371 
o 

I/II947 
1/8107 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Behalve het homologe Columbia-SK-antiserum, dat dus een 
duidelijk remmend effect teweeg brengt, werd een aantal andere 
sera op hun agglutinatieremmend vermogen onderzocht. Deze sera 
werden uit konijnen verkregen door behandeling volgens het im- 
munisatie-schema op bladzijde 93. De resultaten vindt men in tabel 8. 

Slechts de immuunsera van de MM-stam, van het EMC-virus 
en van de High Lansing-stam Schultz blijken bovendien een agglu- 
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tinatie-remming te kunnen veroorzaken: Alle drie stammen, welke 
blijkens kruisneutralisatieproeven op muizen immunologisch tot een 
en dezelfde virusgroep behoren: de „Columbia-SK-groep”. 

Deze sera vertonen zeer constante verschillen in de mate, waarin 
zij de agglutinatie door het Columbia-SK-virus weten te remmen; 
de in tabel 8 opgegeven gemiddelde titers, voor elk serum aan 4 tot 
8 titraties ontleend, geven hiervan een indruk. 

Of deze verschillen het gevolg zijn van een uiteenlopen van de 
fijnere antigene structuur der diverse virusstammen: partiële identiteit, 

Remmings titer 

20480 

10240 

5120 

2560 

1280 

640 

320 

160 

80 

40 

I 2 4 A.E. 

dan wel of zij verklaard moeten worden uit een uiteenlopend succes, 
dat bij het verwekken der antilichamen bereikt werd: verschillend 
reactievermogen van de konijnen, zal later overwogen worden. 

Van invloed op de remmingstiter is uiteraard het aantal aggluti- 
nerende virusdoses, dat in de proef gebruikt werd: Hoe hoger het 
gehalte aan A.E. in de virussuspensie, des te moeilijker zal het de 
hogere serumverdunningen vallen, al het toegevoegde virus te binden. 
Van deze regel geeft fig. 5 een illustratie. 

Receptor-vernietiging door filtraten van V. cholerae 

Schapenerythrocyten werden behandeld met ruwe cholerafiltraten 
en vervolgens beproefd op hun gevoeligheid voor de agglutinerende 
invloed van het Columbia-SK-virus. 

Fig. 5. Invloed van het aantal 
agglutinerende virus-eenheden 
op de agglutinatieremmings- 
titer van enkele antisera: 

I = EMC-serum 
II = Schultz-semm 

III = Columbia-SK-serum 
IV = MM-serum 
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Het cholera-filtraat werd als volgt bereid: Vibrionen van de stam Inaba 
werden geënt op peptonwater en gedurende vier uur bij 370 G. geïncubeerd. 
Vervolgens werd het peptonwater uitgegoten op dunne 1 % agarplaten 
in Pétri-schalen, welke voor 16 uur in de broedstoof werden geplaatst. 
De aldus bebroede agar werd in reepjes gesneden en in wijde centrifuge- 
buizen gebracht, waarin zij 30 minuten à 3000 omw./min. werd gecentri- 
fugeerd. De bovenstaande vloeistof werd door een Seitz-EK asbestfilter 
gezogen en als ,,ruw cholerafiltraat” in de proeven gebruikt: 

In een wijde centrifugebuis werden 20 ccm. van een 1 : 200 verdunning 
van cholerafiltraat gemengd met 0.2 ccm. pure verse schapenerythrocyten. 
Het geheel werd achtereenvolgens twaalf uur in de koelkast (40 G.) en 
twaalf uur in de broedstoof (370 C.) geplaatst, waarna de erythrocyten 
driemaal werden gewassen, opnieuw gesuspendeerd werden in een physio- 
logische zoutoplossing en op agglutinabiliteit werden beproefd met een 
Columbia-SK-virussuspensie van bekende titer. 

Een andere portie schapenerythrocyten onderging dezelfde behandeling, 
nu echter met gebruikmaking van „cholera-centrifugaat”: de onge- 
filtreerde bovenstaande vloeistof. 

Een derde portie tenslotte werd op gelijke wijze bewerkt, met dit verschil, 
dat het cholera-filtraat door een 0.85% keukenzoutoplossing vervangen was. 

TABEL 9 

Invloed van cholera-extracten op de agglutinabiliteit van schapenerythrocyten 

1/40 i /80 1/160 1/320 1/640 1/1280 

ery- 
thro- 
cyten 

verse  
beh. met cholera-centrifugaat 
beh. met cholera-filtraat . . 
controle  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

± 

± 

De met cholera-filtraat behandelde erythrocyten bleken op een 

samenvoegen met Golumbia-SK-virus niet meer met een agglutinatie 

te kunnen reageren, in tegenstelling tot de contróle-erythrocyten. 

Het effect van de cholera-extracten kan niet aan enige invloed op 

het virus toegeschreven worden, daar een contact tussen beide door 

het wassen der erythrocyten vermeden werd. Men kan dus aannemen, 

dat een bestanddeel van deze cholera-extracten een verandering in 

de structuur van de rode bloedlichaampjes heeft veroorzaakt, wellicht 
een „receptor-vernietiging”, zoals door Hirst werd beschreven. 

Terwijl het uiteraard steriele cholerafiltraat tijdens de behandeling 
geen zichtbare invloed op de erythrocyten uitoefende, gaf het 

centrifugaat in de koude aanleiding tot een duidelijke agglutinatie, 
welke eerst na het verblijf in de broedstoof opgeheven was. Bij 
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onderzoek bleek dit centrifugaat een agglutinatietiter van io'5—io"6 

ten opzichte van schapenerythrocyten te bezitten. 

Pogingen, de cholera-vibrionen door urenlange centrifugatie à 

15.000 omw./min. uit de bovenstaande vloeistof te verdrijven, hadden 

geen bevredigend succes en voor de volgende proeven werd dan 

ook steeds gebruik gemaakt van fikraten, ofschoon met een verlies 

aan receptorvernietigend vermogen als gevolg van adsorptie aan de 

filter rekening moet worden gehouden. 

Het quantitatieve vermogen tot receptorvernietiging werd aldus 

bepaald: 

In een rij van 12—14 smalle buisjes werd een reeks van tweevoudige 
verdunningen van het tevoren reeds tienmaal verdunde cholerafiltraat 
aangebracht, zodanig, dat elk buisje 0.25 ccm. ener verdunning bevatte. 
Hieraan werd telkens 0.25 ccm. van een 0.5 % suspensie van schapen- 
erythrocyten toegevoegd, waarna het geheel geschud werd en in een water- 
bad dertig minuten lang op een temperatuur van 370 G. gebracht. Ver- 
volgens werd bij elk buisje 0.5 ccm. van een Golumbia-SK-virussuspensie 
van bekend agglutinerend vermogen gevoegd, waarna de reeks nogmaals 
geschud en in de koelkast geplaatst werd om na vier uren te worden 
afgelezen. Zie tabel 10. 

TABEL 10 

Quantitatieve bepaling van het „receptor-vernietigend” vermogen van 

cholera-extracten 

virusverdun- 
ningen 

1/40 i /80 1/160 1/320 0
5

 

O
 1/1280 

chol.-extr. ver- 
dunningen 1/40 1/80 1/160 1/320 i /640 1/1280 1/2560 1/5120 1/10Q40 1/20480 

Col.-SK-virus + + + + + — 

behandelde 
erythrocyten — — — — — ± + + 

De agglutmatie-„remmingstiter” van het cholerafiltraat bedraagt, 

blijkens de gegevens van tabel 10, 1 : 5120. De gemiddelde titer van 
een veertiental titraties, uitgevoerd met verschillende fikraten en 

met gebruik van 1 tot 16 agglutinerende eenheden, bedroeg plm. 

i : 6900. 

De titers bleken lager uit te vallen naarmate de titraties met gebruik 

van grotere aantallen A.E. werden uitgevoerd. 

Zeer groot zijn de verschillen bij gebruikmaking van 2, resp. 4, 
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8 en 12 A.E. niet. Men moet zich voorstellen dat, als alle receptoren 
van een rood bloedlichaampje vernietigd zijn, ook de grootste 
hoeveelheden virus geen agglutinatie meer kunnen veroorzaken. 
Slechts in grensgevallen, als niet alle receptoren gedurende het 
korte verblijf in het waterbad konden worden aangetast door het 
sterk verdunde cholera-filtraat, zal het van invloed zijn of zeer 
weinig (i A.E.) of meer virus (2—16 A.E.) toegevoegd wordt: 

Titer   

3000- \ 

2000 \ 

1000 \ 
500      

1 2 4 8 16 A.E. 
Fig. 6. Invloed van het aantal agglutinerende virus-eenheden op het 

agglutinatie-„remmende” effect van cholera-filtraten. 

Met deze cholera-filtraten werd ook getracht, de agglutinatie van 
kippenerythrocyten onder invloed van influenza-virus te verhinderen, 
hetgeen zeer wel gelukte. De hierbij bereikte titers varieerden echter 
van i : 200 tot 1 : 800, waren dus gemiddeld tienmaal lager dan 
die, welke bij de bovenbeschreven reacties verkregen werden. 

Aldus blijkt het cholerafiltraat op de betrekkingen tussen het 
Columbia-SK-virus en schapenerythrocyten dezelfde invloed te 
hebben als op die tussen het influenza-virus en kippenerythrocyten. 

Uit deze ervaring, uit de specifieke agglutinatieremming door 
antisera en uit de adsorptie van het Columbia-SK-virus aan de 
schapenerythrocyten blijkt een sterke overeenkomst met de door 
Hirst beschreven agglutinatiereacties, en met name zij gewezen op 
de overeenkomst in structuur, althans in gevoeligheid voor de invloed 
van het cholerafiltraat, welke de receptoren van schapenerythrocyten 
voor het Columbia-SK-virus vertonen met de receptoren voor het 
influenza-virus van kippenerythrocyten en van sommige weefsels. 

4. Het MM-virus 

Met dit virus, dat bij intracerebrale enting 108—109 LD50/I ccm. 
voor muizen bezit, werden haemagglutinatieproeven uitgevoerd 
volgens de op bl. 24 beschreven methode. De resultaten treft men 
aan in fig. 7. 
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Op een totaal van 31 titraties, welke een gemiddelde titer van 
plm. i : 260 opleverden, vielen er drie negatief uit. Ook Hallauer, 
Yager en Olitsky melden positieve resultaten van agglutinatieproeven 
met het MM-virus. 

Aantal titraties 

4 

Titer 

40 160 640 
80 320 1280 

Tig. 7. Agglutinatie van schapenerythrocyten onder invloed van het MM-virus 

Van menselijke O-erythrocyten kon geen agglutinatie opgewekt 
worden. 

MM-virussuspensies gedragen zich, wat haemagglutinerend ver- 
mogen betreft, op gelijke wijze als suspensies van het Columbia- 
SK-virus. 

4 
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Agglutinatie-remming door antisera 

Het haemagglutinerend vermogen van het MM-virus wordt op- 
geheven of verminderd door homologe antisera. Dezelfde werking 
kon aan enkele andere sera worden toegeschreven: Tabel 11. 

Gelijk bij het Columbia-SK-virus vallen ook hier constante ver- 
schillen op te merken in het agglutinatie-remmend vermogen van 
de aldus werkzame antisera; deze verschillen komen eveneens tot 
uiting in fig. 8, welke bovendien de invloed doet zien van het aantal 

TABEL lí 

Remming van de haemagglutinatie onder invloed van het MM-virus door 

diverse antisera 

Immuunserum gemiddelde 
titer 

Col.-SK: „murine poliomyelitis”   
Yale-SK: humane poliomyelitis  
Lansing: humane poliomyelitis  
MM: „murine poliomyelitis”   
Japanse encephalitis B  
EMC: encephalomyocarditis  
Amerikaanse paarden-encephalitis, West, type 
Amerikaanse paarden-encephalitis, Oost. type 
Rabies  
St.-Louis encephalitis  
Lymphocytaire choriomeningitis  
N.m.h.-serum  

1/622 

o 
o 

1/240 

o 

1/1493 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

agglutinerende virusdoses, dat bij de remmingsproef wordt gebruikt. 
Ook hier toont de remmingstiter van de diverse antisera zich 

omgekeerd evenredig aan het agglutinerend vermogen van de ge- 
bruikte virussuspensies. Dat de met gebruik van 1 A.E. verkregen 
agglutinatietiters lager zijn uitgevallen dan verwacht mocht worden, 
is te wijten aan de omstandigheid, dat het merendeel van de toen 
gebruikte sera afkomstig was van konijnen, welke nog niet voldoende 
geïmmuniseerd waren. 

Receptor-vernietiging door fikraten van V. cholerae 

Schapenerythrocyten werden volgens de reeds beschreven methode 
behandeld met cholera-filtraten en vervolgens op hun ontvankelijk- 
heid voor de agglutinerende werking van het MM-virus beproefd. 

Ook hier bleek het cholerafiltraat de agglutinabiliteit van de rode 
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bloedlichaampjes op te heffen en wel tot een gemiddelde titer van 
i : 3840. Aan het feit, dat deze titer slechts weinig meer dan de 
helft bedraagt van die, welke bij dezelfde proeven met het Columbia- 
SK-virus verkregen werd, behoeft geen bepaalde gevolgtrekking 
verbonden te worden, gezien het kleine aantal (5) titraties, dat 
werd uitgevoerd met gebruikmaking van vijf verschillende cholera- 
extracten en van 4, 8 à 16 agglutinerende eenheden van het 
MM-virus. 

Remmings- 1000 
titer 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

1 2 4 8 A.E. 

Fig. 8. Invloed van het aantal agglutinerende virus-eenheden op 
de agglutinatie-remmingstiter. 

5. Het virus van de encephalomyocarditis [EMC) 

Dit virus, door bemiddeling van Dr. C. W. Jungeblut te New-York 
verkregen uit het laboratorium van Dr. J. Warren, Washington D.C., 
bezat voor muizen 107 LD50/I ccm. bij intracerebrale enting en 
toonde zich eveneens in staat schapenerythrocyten te agglutineren, 
tot een gemiddelde titer van 1 : 296. 

m 

I = EMC-serum 
II = Columbia-SK-serum 

III = MM-serum 
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Met enkele antisera werden agglutinatie-remmingsproeven uit- 
gevoerd (tabel 12). 

TABEL 12 

Remming van de haemagglutinatie onder invloed van het EMC-virus door 

diverse antisera 

immuunserum gemiddelde 
titer 

Col.-SK: „murine poliomyelitis”   
MM: „murine poliomyelitis”   
EMC: encephalomyocarditis  
High Lansing P/S I  
N.m.h.-serum  

1/2133 
i/1160 

i/sgys 
O 

O 

De cijfers vertegenwoordigen de gemiddelde uitkomst van tenminste 6 titraties, 
alle uitgevoerd met gebruik van 2 à 4 A.E. van het EMC-virus. 

Het EMC-virus blijkt in zijn haemagglutinerende activiteit te 
worden geremd door zijn homologe antiserum en door de immuunsera 
van het Columbia-SK- en van het MM-virus. Hetzelfde resultaat 
wordt door Olitsky en Yager gemeld. 

Gaan wij thans na, welke resultaten bereikt werden met gekruiste 
remmingsproeven tussen de Columbia-SK-, MM- en EMC-virus- 
soorten en hun immuunsera: 

Allereerst kan worden opgemerkt, dat de haemagglutinatie onder 
invloed van de tot de ,,Columbia-SK-groep” behorende virussoorten 
slechts blijkt te kunnen worden geremd door antisera, welke door 
de virussoorten van deze groep werden opgewekt. Aldus vormen deze 
experimenten een tegenhanger van de gekruiste beschermingsproeven, 
die met de stammen en sera van deze groep werden uitgevoerd bij 
muizen en welke de onmiskenbare immunologische overeenkomst 
van de stammen in de „Columbia-SK-groep” deden uitkomen (Dick, 
Smadel en Warren, zie ook bl. 22). 

Merkwaardig is, dat van de drie werkzame sera het EMC-immuun- 
serum de haemagglutinatie o.i.v. deze drie virussoorten het sterkst 
weet te remmen, dat het MM-antiserum de geringste invloed uit- 
oefent en dat het agglutinatieremmend vermogen van het Columbia- 
SK-serum tussen dat van deze beide sera in staat, en hoe deze 
verhouding tot uiting komt bij elk der virussoorten, welker haemagglu- 
tinatie te remmen beproefd werd. (Fig. 9). 

Zouden dergelijke uiteenlopende resultaten, gelijk op bl. 43 
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geopperd werd, te verklaren zijn uit een onvolkomen onderlinge 
overeenkomst van de antigene structuren der Columbia-SK-, MM- 
en EMC-virussoorten, dan ware te verwachten, dat elk virus door 
zijn homologe antiserum het sterkst in zijn haemagglutinerende 
werking geremd zou worden. 

Nu dit niet het geval blijkt, kan aangenomen worden, dat men hier 
slechts te doen heeft met sera, welke antilichamen bezitten van gelijke 
hoedanigheid, die daarin echter in verschillende sterkte aanwezig zijn. 

Remmings titer 

1= EMC-serum 

11= Col.-SK-serum 

III = MM-serum 

Col.-SK MM EMC virus 

Fig. 9. De curven geven de gemiddelde remmingstiters weer, welke met de aan- 
gegeven drie antisera werden bereikt t.o.v. de agglutinatie door de bij de abscis 
vermelde virussoorten. Dat de proeven in het geval van het MM-virus algemeen 
een vrij lage uitslag opleverden, is het gevolg van de omstandigheid, dat van dit 
virus als regel een veel groter aantal A.E. gebruikt werd. 

Receptor-vernietiging door filtraten van V. cholerae 
De receptoren voor het EMC-virus in schapenerythrocyten worden 

door behandeling met cholera-extracten vernietigd, blijkens het 
uitblijven van agglutinatie van erythrocyten, welke aldus behandeld 
werden en vervolgens met het EMC-virus werden getitreerd. 

6. De stam „High Lansing P/S I” 

Deze zeer virulente virusstam (LDS0 bij intracerebrale enting voor 
muizen = IO7/I ccm.) werd van Dr. C. W. Jungeblut ontvangen 
met de mededeling, dat hij immunologisch verschilde van de stammen 
van de Columbia-SK-groep. 

Pogingen, door middel van deze High Lansing P/S I-stam een 
agglutinatie van schapen- of menselijke O-erythrocyten teweeg te 
brengen, bleven zonder succes. 

Van dit virus werd een immuunserum bereid. 
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7. De stam „High Lansing Sanders” 

Ook dit virus werd door bemiddeling van Dr. C. W. Jungeblut 
ontvangen van Dr. J. Warren, Washington D.C. 

Het komt immunologisch overeen met de High Lansing P/S I-stam 
en toonde evenmin als deze enig agglutinerend vermogen. 

Een immuunserum werd van dit virus niet bereid. 

8. De stam „High Lansing P/S IP’ 

Ook deze stam is uit het laboratorium van Dr. C. W. Jungeblut 
afkomstig, wordt door anti-Golumbia-SK-sera in de dierproef ge- 
neutraliseerd en behoort dus immunologisch tot de Columbia-SK- 
groep. 

Het High Lansing P/S Il-virus bleek schapenerythrocyten te 
kunnen agglutineren tot titers, variërende van 1 : 160 tot 1 : 1280 
en gemiddeld plm. 1 : 460 bedragende. 

Van deze stam werd geen immuunserum bereid; haemagglutinatie- 
remmingsproeven werden evenwel uitgevoerd met enkele andere sera: 

TABEL 13 

Remming van de haemagglutinatie van het High Lansing P/S Il-virus; de 
gemiddelde remmingstiter is telkens aan tenminste drie agglutinatie- 

remmingsproeven ontleend 

immuunserum gemiddelde 
titer 

Col.-SK: „murine poliomyelitis” 1/9400 

High Lansing Schultz i/i 3300 

High Lansing P/S I o 

Ook de haemagglutinatie van schapenerythrocyten onder invloed 
van het High Lansing P/S Il-virus kon worden voorkomen door 
behandeling van de erythrocytensuspensies met cholerafiltraten. 

9. De stam „High Lansing Schultz” 

Dit virus werd gekweekt door Dr. E. W. Schultz (Stanford Universi- 
teit, Californie) en toonde zich in dierproeven immunologisch gelijk 
aan de stammen van de Columbia-SK-groep. 
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Ook het Schultz-virus wist schapenerythrocyten te doen aggluti- 
neren, tot een gemiddelde titer van plm. i : 390. 

De volgende sera werden op agglutinatieremmend vermogen t.o.v. 
dit virus beproefd: 

TABEL 14 

Remming van de haemagglutinatie van het High Lansing Schultz-virus', de 

gemiddelde remmingstiter is telkens aan tenminste drie agglutinatie- 

remmingsproeven ontleend 

immuunsera gemiddelde 
titer 

Col.-SK: „murine poliomyelitis” 

High Lansing Schultz  

1/22190 

1/7720 

High Lansing P/S I o 

De haemagglutinatie onder invloed van het High Lansing Schultz- 
virus kon eveneens worden voorkomen door behandeling van de 
erythrocytensuspensies met cholerafiltraten. 

De onder 8 en 9 genoemde bevindingen tonen aan, hoe de haem- 
agglutinatiereactie en de remmingstechniek met antisera waardevolle 
en eenvoudige hulpmiddelen kunnen zijn voor de identificatie ook 
van minder bekende virussoorten als deze twee „high” Lansing- 
stammen zijn. 

10. Het virus van de Amerikaanse paardenencephalitis. 

Westelijk type 

11. Het virus van de Amerikaanse paardenencephalitis, 

Oostelijk type 

12. Het virus van de St.-Louis-encephalitis 
13. De stam „Armstrong' van de verwekker van de 

lymphocytaire choriomeningitis 

14. De stam „de jV.” van de verwekker van de lympho- 

cytaire choriomeningitis 

15. Het „virus fixe” van de rabies 

Van elk dezer virussoorten werden tenminste acht verschillende 
suspensies op haemagglutinerend vermogen beproefd. Niet één van 
deze proeven leverde een positieve uitkomst op. 
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Van deze stammen werden bij konijnen immuunsera bereid 
volgens het op bl. 93 aangegeven schema. Geen dezer sera gaf 
blijk van enige remmende invloed op de haemagglutinatie onder 
invloed van de virussoorten uit de Columbia-SK-groep (zie de 
tabellen 8 en 11). 

16. De stam „Okinawa” van het virus van de Japanse encephalitis B. 
In de voorlopige mededeling, welke omtrent de vroege resultaten 
van dit onderzoek is gedaan (115), werd melding gemaakt van het 
agglutinerend vermogen, dat het virus van de Japanse encephalitis B 
ten opzichte van schapenerythrocyten zou bezitten, een vermogen, 
dat opgeheven zou worden door het homologe antiserum en door sera, 
welke tegen de stammen van de Columbia-SK-groep gericht waren. 

Voor de merkwaardige inconsequentie, dat het Japanse encepha- 
litis-B-virus, hetwelk in de dierproef nimmer van enige immunologische 
overeenkomst met de stammen van de Columbia-SK-groep blijk 
had gegeven, zich op het stuk van haemagglutinatie geheel en al 
gelijk deze bleek te gedragen, werd kort daarop een verklaring 
gevonden: 

Een menselijk antiserum tegen het Japanse encephalitis B-virus, 
toegezonden door Dr. A. B. Sabin te Cincinnati, bleek niet in staat 
te zijn, de door het bovenbeschreven virus veroorzaakte haem- 
agglutinatie te remmen. Evenmin mocht het gelukken met de eveneens 
door Dr. Sabin verschafte stam „Okinawa” (95) van het Japanse 
encephalitis B-virus een agglutinatie van schapenerythrocyten teweeg 
te brengen. 

Uit persoonlijke mededelingen van Dr. Sabin bleek later, dat het 
virus van de Japanse encephalitis B zijn haemagglutinerende werking 
slechts uitoefent bij temperaturen omstreeks 370 C. (en dat het 
bovendien kippenerythrocyten tot agglutinatie wist te brengen). 

Deze feiten nopen tot de gevolgtrekking, dat de eerder gebruikte 
„stam” van het Japanse encephalitis B-virus reeds vóór het tijdstip 
waarop de haemagglutinatieproeven begonnen werden grotendeels 
vermengd was met, of zelfs overwoekerd was door een virus, dat 
tot de Columbia-SK-groep behoorde. 

Hier zij opgemerkt, hoe in het korte bestek van dit proefschrift 
nu reeds drie maal sprake is geweest van het verdringen ener virus- 
soort door een virus van de voor muizen zeer virulente Columbia- 
SK-groep, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van een laboratorium- 
infectie: Het Lansing-virus van Bremer en Mutsaars (bl. 27), de 
Yale-SK-stam van Jungeblut (bl. 27) en de bovengenoemde stam 
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van het Japanse encephalitis B-virus ondergingen alle hetzelfde lot. 
Dat met de ons toegezonden „Okinawa”-stam ook bij een tempe- 

ratuur van 37° C. geen agglutinatie van schapenerythrocyten noch 
van kippenerythrocyten kon worden verkregen, is ongetwijfeld te 
wijten aan een te lage concentratie van het virus in het hersenmateriaal: 
De stam was aanvankelijk zeer moeilijk over te enten en bereikte 
ten hoogste io2 LD50/I ccm. bij intracerebrale enting. 

17. De stam „FA” van Theiler’s virus van de spontane 
murine encephalomyelitis 

Het FA-virus, dat bij intracerebrale infectie van muizen 107 LDS0/ 
i ccm. bezat, is afkomstig uit het laboratorium van Dr M. Theiler, 
Rockefeller Institute, New York. 

Dit virus toonde geen agglutinerende invloed op schapenerythro- 
cyten, wel echter op menselijke O-erythrocyten, tot een gemiddelde 
titer van 1 : 280. 

TABEL 15 

Remming van de haemagglutinatie onder invloed van het FA-virus door antisera 

immuunserum 

FA  

GD VII  

N.m.h.-serum 

gemiddelde 
titer 

1/17900 

1/23900 

De gemiddelde titers zijn berekend uit tenminste 
zes waarnemingen. 

Agglutinatieremmingsproeven werden ingezet met de antisera van 
de stammen „FA” en „GD VII” van Theiler’s virus en met het 
„normale muizenhersenen-serum” : tabel 15. 

Remmingsproeven met cholerafiltraten gaven onduidelijke resul- 
taten, als gevolg van het feit, dat de O-erythrocyten regelmatig 
haemolyseerden onder invloed van de cholerafiltraten. 

18. De stam „GD VII” van Theiler’s virus van de 
spontane murine encephalomyelitis 

Ook dit virus, van nagenoeg gelijke virulentie als de FA-stam, 
leverde agglutinatie van menselijke O-erythrocyten op, met een 
gemiddelde titer van 1 : 512. 



56 HAEMAGGLUTINATIEREACTIES 

Agglutinatieremmingsproeven werden ingezet met de antisera van 
de stammen FA en GD VII van Theiler’s virus en met het „normale 
muizenhersenen-serum” : tabel 16. 

TABEL 16 

Remming van de haemagglutinatie onder invloed van het GD VlI-virus 

door antisera 

FA 

immuunserum gemiddelde 
titer 

ï/45200 

GD VII i/i45° 

N.m.h.-serum o 

De gemiddelde titers zijn berekend uit tenminste 
zes waarnemingen. 

Zo blijken deze twee verwekkers van de „spontane” muizen- 
encephalomyelitis zich van de stammen in de Columbia-SK-groep 
te onderscheiden in de soort van erythrocyten, welke zij vermogen 
te agglutineren. 

Dat de agglutinatie van O-erythrocyten onder de invloed van 
deze Theiler’s virussoorten door beider antisera wederkerig geremd 
wordt, komt overeen met de bevindingen van Theiler en Gard (ui), 
die reeds in 1940 de immunologische overeenkomst tussen de FA- en 
de GD VII-stam aan de hand van dierproeven hadden vastgesteld. 

De Amerikaanse onderzoekers Lahelle en Horsfall meldden in 
1949 soortgelijke resultaten (71): Zij verkregen met GD VlI-virus 
agglutinaties van menselijke O-erythrocyten in 0.25 % suspensies, 
met titers van r : 2000 tot 1 : 16.000! 

Het virus elueerde snel bij kamertemperatuur of bij 37o C. De 
agglutinatie kon geremd worden door de antisera van GD VII- en 
van FA-virus. 

Lahelle en Horsfall slaagden er niet in, haemagglutinatie te ver- 
oorzaken door middel van het FA-virus; zij weten dit aan het feit, 
dat hun FA-stam een aanzienlijk lagere infectiviteitstiter vertoonde 
dan de GD VII-stam, met welke zij de zojuist genoemde resultaten 
bereikten. 

G. GEFILTREERDE SUSPENSIES 

Bij de eerste haemagglutinatieproeven met virushoudende suspensies 
van muizenhersenen werd een aantal dezer suspensies na de gebruikelijke 
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centrifugering bovendien aan een Seitz-EK-filtratie onderworpen, in de 
hoop, mogelijke inhibitoren of andere storende invloeden uit te kunnen 
schakelen, welke wellicht in de normale hersensubstantie aanwezig 
konden zijn. 

Deze bewerking had een merkwaardig resultaat: Terwijl de gecentri- 
fugeerde suspensies slechts dan een, snel afnemende, haemagglutinatie 
teweeg brachten, indien zij een der virussoorten van de Columbia-SK- 
groep bevatten, bleken de fikraten van dergelijke suspensies een regel- 

Titer 

1500 

A 

1000 

500 

7 00 

1 5 10 dg. 
O = fikraat van virushoudende muizenhersenen 

-® = fikraat van normale muizenhersenen 

Fig. io 

matig optredend, snel in titer toenemend en zeer duurzaam haemaggluti- 
nerend vermogen te hebben verkregen, ongeacht het virus, waarmede 
het oorspronkelijke hersenmateriaal besmet was geworden. Van deze 
haemagglutinatie geeft fig. io een indruk. 

Het is opvallend, hoe het agglutinerend vermogen der fikraten op de 
eerste dag steeds zeer gering of nihil is om zich eerst na één of twee etmalen 
ten volle te ontwikkelen (fig. lí); een redelijke verklaring voor deze gang 
van zaken is niet gevonden; wellicht is ook hier sprake van een inhibitor, 
welke door bevriezing geïnactiveerd wordt. (De fikraten werden steeds 
bewaard bij een temperatuur van — 20° C.). 

Toen nagenoeg gelijke resultaten werden verkregen met fikraten van 
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normale muizenhersenen, welke eveneens op een mogelijk agglutinerend 
vermogen ten opzichte van schapenerythrocyten waren beproefd (fig. 10), 
scheen het duidelijk, dat het hier ging om een agglutinine, dat in normale 
hersensubstantie aanwezig moest zijn en dat zijn invloed wel kon doen 
gelden in gefiltreerde, doch niet in gecentrifugeerde suspensies: Deze 
laatste immers gaven nimmer van enig haemagglutinerend vermogen blijk. 

Ter verklaring van dit verschijnsel kan een veronderstelling dienen, 
volgens welke zich in de centrifugaten, dus ook in normale muizen- 
hersenen, een substantie bevindt, welke het haemagglutinerend vermogen 

Aantal titraties 
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• » = na 24 uur 

Fig. lí. Vergelijking van het haemagglutinerend vermogen van verse met dat 
van 24 uur oude fikraten van virushoudende muizenhersenen. 

■itm 

opheft van het agglutinine, dat in de fikraten, dus ook in normale muizen- 
hersenen aanwezig blijkt. Deze „inhibitor” zou dan tijdens het filtratie- 
proces geadsorbeerd worden aan de Seitz-filter, wellicht als gevolg van 
een tegengestelde lading van deze filter, een binding, welke in dat geval 
sterker moet zijn dan die tussen de „inhibitor” en het „agglutinine”. 
(Dat beide stoffen in de gecentrifugeerde suspensie met elkaar reageren, 
behoeft er geenszins op te wijzen, dat zij ook in normaal en onbeschadigd 
hersenweefsel aan elkaar gebonden zijn). 

Wellicht kan het uitblijven ener haemagglutinatie op de dag van de 
filtratie zelve verklaard worden door aan te nemen, dat de remmende 
substantie niet in zijn geheel aan de filter geadsorbeerd wordt en eerst 
onder de invloed van de vries-temperatuur te gronde gaat. In overeen- 
stemming hiermede is de ervaring, dat suspensies van normale muizen- 

b- 

Titer 
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hersenen na een verblijf van enkele dagen bij een temperatuur van — 20o C. 
eveneens een agglutinatie van schapenerythrocyten gingen veroorzaken; 
suspensies, welke de onder de nos. i, 10, n en 14 besproken niet-aggluti- 
nerende virussoorten bevatten, vertoonden hetzelfde verschijnsel. 

Een eenvoudiger verklaring voor de bovenbeschreven gang van zaken 
is gegeven, indien men de aanwezigheid aanneemt van agglutinatie- 
verwekkende stoffen in de filter zelf, welke stoffen tijdens het filtratieproces 
in het filtraat terecht zouden komen. Inderdaad gelukte het éénmaal, 
agglutinerende eigenschappen aan te tonen in een physiologische zout- 
oplossing, welke door een ongebruikt Seitz-filter was gevoerd. 

De overweging echter, dat deze waarneming nimmer herhaald kon 
worden en dat de agglutinatietiter van normale hersensuspensies op de 
dag van de filtratie steeds zeer laag of nihil was, om eerst de volgende 
dagen sterk toe te nemen, deed omzien naar middelen, waarmede aan 
de eerste verklaring meer waarschijnlijkheid kon worden gegeven: 

Ten eerste werden normale hersen-centrifugaten gefiltreerd door ,,niet- 
geladen” cella-filters van overeenkomstige poriënwijdte, in de verwachting, 
dat de veronderstelde inhibitor in dit geval niet zou worden geadsorbeerd, 
dientengevolge het „filtraat-agglutinine” zou blijven remmen en zodoende 
enigerlei agglutinatie zou weten te verhinderen. 

Deze verwachting werd bevestigd in dier voege, dat het bij herhaalde 
proeven niet gelukte, een haemagglutinatie te veroorzaken met „cella- 
filtraten”, naast een gelijktijdig positief resultaat van Seitz-filtraten, welke 
uit dezelfde suspensies bereid waren. 

Ofschoon dit resultaat de invloed van de gebruikte filters duidelijk doet 
uitkomen, geeft het geen antwoord op de vraag, of deze invloed bij het 
Seitz-filter te zoeken is in de adsorptie van een „inhibitor”, dan wel in 
het loslaten van een „agglutinine”. 

Daarom werd nagegaan, in hoeverre het agglutinerend vermogen der 
filtraten is op te heffen door er centrifugaat van normaal hersenweefsel 
aan toe te voegen: 

Een gewone agglutinatie-reeks werd opgesteld met filtraat van 
normale muizenhersenen en schapenerythrocyten. 

In een tweede reeks werden eveneens tweevoudige verdunningen 
van het filtraat aangebracht; aan elke filtraat-verdunning werd 
vervolgens 0.25 ccm. van een 5 % gefiltreerde suspensie van 
normale muizenhersenen toegevoegd, waarna het geheel werd 
geschud en voor de tijd van 20 minuten in een waterbad met een 
temperatuur van 37° C. werd geplaatst. Deze laatste behandeling 
werd ook door de contróle-reeks ondergaan. 

Tenslotte werden beide reeksen van erythrocyten voorzien en in 
de koelkast geplaatst om na drie à vier uur afgelezen te worden. 

Tabel 17 geeft de uitslag van een dergelijke proef. 
Het toegevoegde centrifugaat van normale muizenhersenen heeft dus 

een 16-voudige vermindering van de haemagglutinatietiter van het filtraat 
bewerkstelligd, waarmede aangetoond is, dat zich in het normale hersen- 
weefsel een inhibitor voor het filtraat-agglutinine bevindt. Aangezien 
het minder waarschijnlijk is, dat zich in normaal hersenweefsel stoffen 
bevinden, welke affiniteit tonen tot een extract van asbest-filters, dan 
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TABEL 17 

Invloed van een centrifugaal van normale muizenhersenen op het haemagglutinerend 
vermogen van een filtrant van normale muizenhersenen 

1/20 1/40 1/80 1/160 1/320 1/640 1/1280 

n.m.h.-filtraat   

n.m.h.-centrifugaal  

n.m.h.-filtraat + centrifugaat 
+
 

1 
+

 

+ 

± 

+ + + ± 

— 

dat het substanties bevat, welke in relatie staan tot andere substanties in 
hetzelfde weefsel, schijnt de voorstelling van een „filtraat-agglutinine” en 
een „filtraat-inhibitor” vooralsnog het meest aanvaardbaar. 

Omtrent de aard van het agglutinine is weinig bekend geworden; 
Eenmaal werd het vermoeden geopperd, dat het identiek zou zijn aan 
Forssman’s heterophiele antilichaam; in dat geval zou de inhibitor gelijk 
kunnen zijn aan Forssman’s antigeen, waarvan overigens bekend is, dat 
het in muizenhersenen voorkomt. Dit vermoeden werd getoetst aan de 
volgende proeven, waarin de invloed nagegaan werd, welke op de werking 
van het filtraat-agglutinine uitgeoefend werd door een suspensie van 
cavia-nierweefsel, waarvan bekend is, dat het zeer veel Forssman’s antigeen 
bevat; 

Van een tenminste 24 uur oude -—• dus agglutinerende — ge- 
filtreerde suspensie van normale muizenhersenen werd 5 ccm. 
samengebracht met 5 ccm. van een suspensie van twee cavia-nieren, 
flink geschud en 1 à 2 uur bij een temperatuur van 40 C. bewaard. 

Vervolgens werd het nierweefsel afgecentrifugeerd, waarna de 
bovenstaande vloeistof op agglutinerend vermogen beproefd werd. 
Een portie van het oorspronkelijke fikraat onderging dezelfde 
behandeling, werd echter gemengd met 5 ccm. ener 0.85 % keuken- 
zoutoplossing. 

Een representatieve uitslag vindt men in tabel 18: 

TABEL 18 

Invloed van een extract van cavia-nieren op het haemagglutinerend vermogen 
van een filtraat van normale muizenhersenen 

1/20 1/40 1/80 1/160 1/320 1/640 1/1280 

n.m.h.-filtraat: controle  

n.m.h.-filtraat + nierweefsel . 

+ + + + — 

— — 
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Uit een aantal dergelijke proeven bleek duidelijk, dat het filtraat-agglu- 
tinine inderdaad door een bestanddeel van het nierweefsel wordt gebonden. 
Liet men echter de fikraten gedurende 12 uur in de koelkast staan, dan 
bleek ook het onbehandelde contróle-filtraat zijn haemagglutinerend 
vermogen te hebben verloren. Deze onbestendigheid van het filtraat- 
agglutinine bij temperaturen boven het vriespunt schijnt een identiteit 
met het duurzame Forssman’s antilichaam uit te sluiten; wellicht bezit 
het nierweefsel een inhibitor, gelijk aan die, welke in normale muizen- 
hersenen voorkomt. 

Deze voorstelling van een substantie, welke de activiteit van een haem- 
agglutinine vermag te remmen en die in normale weefsels voorkomt, 
wekt gedachten op aan de ,,Francis-inhibitor” welke deze twee eigen- 
schappen eveneens vertoont en men vraagt zich af, of mettertijd niet zal 
blijken, dat ook deze substanties als Francis-inhibitor beschouwd, of 
juister wellicht: tot de Francis-inhibitoren gerekend mogen worden. 

Ware zulks het geval, dan zou men rekening dienen te houden met 
de mogelijkheid, dat de agglutinatie-titers van de gebruikelijke virus- 
houdende suspensies de ongunstige invloed zullen ondergaan van de in 
dezelfde suspensies aanwezige inhibitor, welke in grote hoeveelheden uit 
de fijngewreven cellen zal zijn vrijgekomen en die zich in de suspensie 
vrijelijk aan de virusdeeltjes zal kunnen hechten. 

Wellicht is aldus de bijzonder snelle titerdaling van dergelijke suspensies 
te verklaren en niet door het veronderstellen van een overgrote instabiliteit 
van de haptophore groep. (Er zij aan herinnerd, dat de infectiviteitstiter 
nog geruime tijd zeer hoog blijft en dus aan andere voorwaarden gebonden 
blijkt dan de agglutinatie-titer). 

Blijven de hersenen ongeschonden, dan blijft, naar men mag aannemen, 
de inhibitor aan de cel gebonden. Zo wordt het begrijpelijk, dat een 
stel virushoudende muizenhersenen, na gedurende twaalf maanden in 
steriele glycerol bij een temperatuur van — 20° C. bewaard te zijn geweest, 
als gecentrifugeerde suspensie een flinke agglutinatietiter blijkt te be- 
zitten, terwijl vers geoogste hersenen hun titer snel verliezen, indien zij 
al dan niet bevroren als suspensie bewaard worden, indien zij droog be- 
vroren zijn geweest of indien zij autolyse ondergaan hebben. 

Teneinde na te gaan, of centrifugaten van normale muizenhersenen 
inderdaad een agglutinatie-inhibitor bezitten, werd een aantal eenvoudige 
proeven ingezet, waarbij gelet werd op een mogelijke remmende invloed 
van dergelijke centrifugaten op de agglutinatie van schapenerythrocyten 
onder invloed van het Columbia-SK-virus resp. die van kippenerythrocyten 
onder invloed van de influenza-A-stam ,,Ka”. 

Hiertoe werden van beide virussoorten gewone agglutinatie- 
reeksen opgesteld en daarnaast een tweetal verdunningsreeksen, 
waar aan elk buisje 0.25 ccm. van een 5% gecentrifugeerde suspensie 
van normale muizenhersenen werd toegevoegd. Alle reeksen werden 
voor de tijd van 20 minuten in een waterbad met een temperatuur 
van 370 G. gezet. Vervolgens ontvingen de gewone reeksen 0.5 ccm. 
van een 0.25 % suspensie van schapenerythrocyten resp. van een 
i % suspensie van kippenerythrocyten, de met centrifugaat be- 
handelde reeksen 0.25 ccm. van een 0.5 % suspensie van schapen- 
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TABEL 19 

Invloed van een suspensie van normale muizenhersenen op de haemagglutinatie 

door het Columbia-SK-, resp. het influenza-A-virus 

1/40 1/80 1/160 1/320 1/640 1/1280 

Col.-SK-virus  
Col.-SK-virus + n.m.h.-centrifugaat. . 
influenza-virus  
influenza-virus+n.m.h.-centrifugaat. 

+ 
+ 
+ 
± 

+
 +

 +
 

1 

+ 
+ 
+ 

+
 +

 +
 

1 

+ 
± 
± N

IH
- 

erythrocyten resp. van een 2 % suspensie van kippenerythrocyten. 
Het geheel werd in de koelkast geplaatst en het resultaat na 3 à 
4 uur afgelezen. Tabel 19 geeft een indruk van de uitkomsten. 

In beide gevallen werd inderdaad een daling van de agglutinatietiter 
waargenomen, zij het, dat deze voor het Columbia-SK-virus betrekkelijk 
gering was in verhouding tot die voor het influenza-virus. Dit verschil 
valt wellicht daaruit te verklaren, dat het Columbia-SK-virus reeds bij 
voorbaat sterk geremd was door de onvermijdelijke aanwezigheid van 
grote hoeveelheden inhibitor in de suspensie, een omstandigheid, welke 
voor het influenza-virus niet gold, aangezien de agglutinatieremmende 
invloed van het allantois-vocht een veel geringere is, het met andere woor- 
den aanzienlijk minder inhibitor bevat dan hersenweefsel, hetgeen op de 
volgende wijze werd aangetoond (tabel 20) : 

TABEL 20 

Invloed van normaal allantoisvocht op de haemagglutinatie door het 

Columbia-SK-, resp. het influenza-A-virus 

1/40 1/80 1/160 1/320 1/640 1/1280 

Col.-SK-virus  
Col.-SK-virus + allantoisvocht  
influenza-virus  
influenza-virus allantoisvocht .... 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
± 

— 

Een aantal Columbia-SK- en influenza-virussuspensies werden 
op de zojuist beschreven wijze behandeld met dit verschil, dat de 
centrifugaten van normale muizenhersenen vervangen werden door 
allantois-vocht uit kippeneieren, welke gedurende gemiddeld 
14 dagen bebroed waren geweest. 

Vervangt men in de bovenbeschreven proeven het centrifugaat van 
normale muizenhersenen door verse, nog niet agglutinerende Altraten 
van hetzelfde weefsel, dan blijkt van een remmende werking geen sprake 
meer te zijn: De behandelde reeksen leveren dezelfde titer op als de 
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contrôle-reeksen. Hierop moet wel de conclusie volgen, dat ditmaal de 
inhibitor voor het virus zich aan het Seitz-filter heeft gehecht, aldus 
behalve door zijn aanwezigheid in normaal hersenweefsel ook in dit 
opzicht blijk van overeenkomst gevend met de „filtraat-inhibitor”. 

De agglutinatietiters van de met hersenfiltraat behandelde Columbia- 
SK- en influenza-suspensie bleken, als gezegd, als regel gelijk te zijn aan 
die van de niet-behandelde contróle-suspensies en toonden slechts in 
een enkel geval een twijfelachtige stijging. Wie, aannemende dat de virus- 
inhibitor en die van het filtraat-agglutinine aan elkaar gelijk zouden zijn, 
een algemene stijging van de titer verwacht had als gevolg van een binding 
van de inhibitor aan het in overmaat toegevoegde ,,filtraat-agglutinine” 
met als resultaat het vrij komen van een deel van het gebonden virus, 
kan zich wellicht tevreden stellen met de overweging, dat de affiniteit 
tussen inhibitor en filtraat-agglutinine in dat geval zou moeten praevaleren 
over de reeds voltrokken binding tussen inhibitor en virus, en dat deze 
affiniteit blijkens de gemakkelijke scheiding van de eerste twee bij het 
filtratie-proces niet zeer groot geacht mag worden. 

Neemt men echter aan, dat de affiniteit tussen inhibitor en virus groter 
is dan die tussen inhibitor en filtraat-agglutinine, dan dient men rekening 
te houden met de mogelijkheid, dat de in hoofdstuk II beschreven haem- 
agglutinaties slechts zouden optreden door de werking van dit filtraat- 
agglutinine; dit is immers ook in de ongefiltreerde suspensie aanwezig, 
wordt wellicht door het virus van zijn inhibitor bevrijd en zou aldus 
vrij spel hebben, terwijl de invloed van het virus door zijn binding aan de 
inhibitor geheel of gedeeltelijk zou zijn opgeheven. 

Uit een dergelijke gang van zaken zou wellicht te verklaren zijn, waarom 
de met gefiltreerde virushoudende hersensuspensies behandelde schapen- 
erythrocyten geen blijk van destructie hunner receptoren, althans geen 
verminderde neiging tot agglutinatie vertonen, in tegenstelling tot de 
kippenerythrocyten, die door Hirst e.a. met influenza-virushoudend 
allantoisvocht behandeld werden: Het allantoisvocht bevat betrekkelijk 
weinig inhibitor, zodat het merendeel van de viruspartikeltjes zijn werking 
ongestoord kan uitoefenen. 

De met fikraten van normale muizenhersensuspensie, dus met „filtraat- 
agglutinine” behandelde schapenerythrocyten vertonen immers evenmin 
een afname van hun agglutinabiliteit, naar uit de volgende proeven 
gebleken is: 

In een wijde centrifugebuis werd 10 c cm. van een 5% ge- 
filtreerde suspensie van normale muizenhersenen, waarvan de 
haemagglutinatietiter bekend was, samengevoegd met 10 ccm. van 
een 0.85 % NaCl-oplossing en met 0.2 ccm. pure verse schapen- 
erythrocyten. Het geheel werd 12 uur lang in de koelkast (40 G.) 
bewaard, vervolgens gedurende 12 uur in een waterbad van 370 C. 
geplaatst om een mogelijke elutie en receptor-vernietiging te be- 
vorderen. Tenslotte werden de erythrocyten driemaal gewassen 
en tot een 0.25 % suspensie in 0.85 % keukenzoutoplossing ver- 
werkt. Een aantal contróle-erythrocyten onderging dezelfde be- 
handeling met dit verschil, dat in plaats van de hersensuspensie 
10 ccm. NaCl. werd toegevoegd. De behandelde erythrocyten, de 

5 
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contrôle-erythrocyten en een suspensie van verse schapenerythro- 
cyten werden op hun gevoeligheid voor de agglutinerende invloed 
ener Golumbia-SK-virussuspensie beproefd. Van de uitslag van 
een zestal dergelijke proeven geeft tabel 21 een indruk: 

TABEL 21 

Invloed van een Seitz-filtraat van normale muizenhersenen op de agglutinabüiteit 

van schapenerythrocyten 

1/40 1/80 1/160 1/320 1/640 1/1280 

behandelde erythrocyten . . . 

contrôle-erythrocyten  

normale erythrocyten  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-H
 

-H
 

+
 + 
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De snelle titerdaling van de virushoudende hersensuspensies is echter 
moeilijk in overeenstemming te brengen met de vastgestelde duurzaamheid 
van het filtraat-agglutinine. Wil men aannemen, dat een mogelijk receptor- 
vernietigend vermogen van het Columbia-SK-virus gemaskeerd wordt 
door de binding aan een inhibitor, dan ware met enig recht te verwachten, 
dat ook deze inhibitor door het virus aangetast zou worden, waardoor 
uiteindelijk wat virus vrij zou komen en de agglutinatietiter zou stijgen, 
niet dalen, zoals het geval is. De optimale temperatuur voor een dergelijk 
proces zou echter pim. 370 G. moeten bedragen: de temperatuur, bij 
welke het haemagglutinerend vermogen ener Columbia-SK-virussuspensie 
het snelst verloren gaat. Het is natuurlijk zeer wel mogelijk, dat het 
Columbia-SK-virus de inhibitor evenmin weet aan te tasten als het de 
receptoren van schapenerythrocyten wist te beïnvloeden, en in dat geval 
zal de agglutinatieremmende invloed van de in hibitor uit normale 
muizenhersenen zich eerst recht kunnen doen gelden. 

Overweegt men de mogelijkheid dat de in hoofdstuk II beschreven 
haemagglutinaties slechts het gevolg zouden zijn van een „filtraat-agglu- 
tinine”, dan zou de specifieke agglutinatieremming door antisera slechts 
dan te verklaren zijn, indien men het bestaan kon aannemen van een 
nog hogere affiniteit tussen virus en antilichamen dan tussen virus en in- 
hibitor. De inhibitor zou dan vrij komen en zich wederom aan het „filtraat- 
agglutinine” hechten met het gevolg, dat inderdaad een haemagglutinatie 
voorkomen zou worden. Ofschoon het aan Burnet gelukte, erythrocyten- 
suspensies, waaruit het influenza-virus niet ten volle was geëlueerd, te 
stabiliseren door toevoeging van antisera, is het niet zeker, of de blijkens 
de elutie-proeven zeer hechte binding tussen Columbia-SK-virus en de 
receptor-substantie op gelijke wijze is op te heffen. De volgende proef 
geeft hierop een antwoord: 

Een agglutinatiereeks van het Columbia-SK-virus wordt op- 
gesteld op de gebruikelijke wijze, echter in wijde buizen. Na een 
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verblijf van 4 uur in de koelkast wordt de titer afgelezen en wordt 
aan elk buisje 1 ccm. van een 1 : 10 verdunning van een anti- 
Golumbia-SK-serum van bekend agglutinatieremmend vermogen 
toegevoegd, waarna het geheel in een waterbad met een temperatuur 
van 370 C. wordt geplaatst. De Ínhoud van de buisjes wordt elk 
kwartier opgeschud. Het resultaat vindt men in tabel 22 weer- 
gegeven: 

TABEL 22 

Opheffing van de agglutinatietoestand van het Columbia-SK-virus door 

antiserum 

1/40 1/80 t/i6o 1/320 1/640 1/1280 

oorspronkelijke titer  

titer na ^ uur  

titer na 1 uur  

+ 

+ 

+
 

+
 

1 1 
H

- 
+

 
+ 

— — 

Dit resultaat houdt uiteraard geen bevestiging in van de zojuist voor- 
gestelde gang van zaken, welke bovendien al zeer weinig waarschijnlijk 
wordt, indien men verneemt, dat het agglutinatiepatroon van het ,,filtraat- 
agglutinine” bij nauwkeurige beschouwing fijnvlokkiger is dan dat van de 
Columbia-SK- en verwante virussoorten, dat het bij opschudden zeer 
snel verdwijnt en eerst na 1 à i-J uur terugkeert, en dat het zich ook ver- 
toont bij erythrocyten, welke tevoren met cholera-filtra at behandeld waren: 
Het is wel zeker, dat de „filtraat-agglutinatie” niet identiek is aan die, 
welke het gevolg is van een virusactie; meer waarschijnlijk lijkt het, dat 
zij —• gelijk op bl. 59 werd geopperd — dezelfde is als die, welke werd 
waargenomen bij lang bewaarde suspensies van rnuizenhersenen, die een 
niet-agglutinerend virus bevatten. 

D. ALLANTOIS-VOGHT 

In de hoop, de zeer bewerkelijke methode tot het bereiden van 

virussuspensies te kunnen vervangen door een eenvoudiger werkwijze, 

werd getracht, de virussoorten Columbia-SK en MM te enten op 

bebroede kippeneieren, waarna met het allantoisvocht agglutinatie- 
proeven werden uitgevoerd: 

Kippeneieren, welke gedurende 8 à 9 dagen bebroed waren 

geweest, werden op de chorio-allantoismembraan geënt met 0.1 ccm. 
van een 1 % Columbia-SK- of MM-virussuspensie; de eieren werden 

wederom in de broedmachine geplaatst en dagelijks doorgelicht; na 

4 à 5 dagen werden de embryonen gedood door gedurende een 

half uur op een temperatuur van — 20o C. gebracht te worden, het 
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aliantoisvocht werd op aseptische wijze geoogst en in dierproeven 
en agglutinatiereacties op virulentie resp. haemagglutinerend ver- 
mogen onderzocht. 

Ofschoon het virus zeer wel aan deze voedingsbodem te adapteren 
bleek, bereikte het aantal LD60 van het allantoisvocht geen waarden, 
hoger dan io4/i ccm. Een agglutinatie van schapenerythrocyten 
onder invloed van dit allantoisvocht werd dan ook niet verkregen. 

Betere resultaten werden bereikt met de amnionvloeistof en met 
gecentrifugeerde suspensies van de embryonale hersenen. In deze 
media was de concentratie van het virus van dien aard, dat het 
regelmatig een agglutinatie van schapenerythrocyten teweeg bracht 
tot een gemiddelde titer van plm. i : 260. 

Daar de oogst aan amnionvloeistof uiteraard steeds zeer gering 
was en aangezien de bereidingswijze van suspensies uit de embryo- 
hersenen niet minder gecompliceerd is dan die, welke zich van 
muizenhersenen bedient, werden deze methoden vrij snel weer 
verlaten. 



IV. 

DE WERKING VAN FILTRATEN VAN V. GHOLERAE 
IN VIVO 

Aan de behoefte, de invloed van het cholerafiltraat op de betrekkingen 
tussen het Columbia-SK-virus en levende weefselcellen te leren 
kennen, werd voldaan in de volgende proeven. 

Witte muizen werden langs intraperitoneale weg besmet met het 
Columbia-SK-virus. Aangezien de porte d’entrée voor deze infectie 
ergens in het bekledend epitheel van de buikholte gelegen moest 
zijn, werd getracht, deze te blokkeren door het toedienen van cholera- 
filtraat vóór, tijdens of na het moment van besmetting. 

De volgende proeven zijn alle naar dit principe opgezet, tonen 
echter onderlinge verschillen in frequentie, tijd en grootte van de 
dosering van het cholerafiltraat. 

I. Aan zes groepen van 4 muizen wordt 0.5 ccm. ruw cholerafiltraat 
(zie bl. 44) in een verdunning van 1 : 10 intraperitoneaal toegediend. 
Vervolgens wordt telkens 0.5 ccm. van suspensies van het Columbia-SK- 
virus in verdunningen van io—5, io—6 en io—7 ingespoten na een 
tijdsverloop van 30, resp. 60 minuten. Dezelfde suspensies worden ter 
controle toegediend aan muizen, welke niet met het cholerafiltraat be- 
handeld werden. De resultaten vindt men in tabel 23: 

TABEL 23 

De werking van cholerafiltraat in vivo 

De eerste kolom geeft telkens de mortaliteit weer, met dien verstande, dat de 
noemer het aantal ingespoten, de teller het aantal gestorven muizen aanduidt. 
In de tweede kolom wordt het aantal dagen opgegeven, dat gemiddeld verliep 
tussen besmetting en dood van de dieren, die uiteindelijk te gronde gingen. 

Col.-SK 10-5 Col.-SK 10—6 Col.-SK 10-7 

mortaliteit dagen mortaliteit dagen mortaliteit dagen 

controle  

30 min  

60 min  

4/4 

2/4 

3/4 

6 

8 

8 

4/4 

3/4 

2/4 

5 

7 

6 

4/4 

3/4 

1/4 

6 

13 

!5 
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II. Een groep van 20 muizen wordt intraperitoneaal ingespoten met 
0.5 ccm. van een CoIumbia-SK-suspensie io~7, onmiddellijk na voor- 
afgaande injectie van 0.5 ccm. cholerafiltraat 1 : 10. Tien contróle-dieren 
ontvingen slechts het virus: Tabel 24. 

TABEL 24. Zie tabel 23 

mortaliteit dagen 

contróle-dieren  

behandelde dieren  

8/10 

11/20 

6 

7 

III. Vier groepen van 4 muizen worden intraperitoneaal ingespoten 
met 0.5 ccm. cholerafiltraat in diverse verdunningen. Onmiddellijk daarop 
volgt o.i ccm. Golumbia-SK-suspensie io“~6: Tabel 25. 

TABEL 25. Zie tabel 23 

mortaliteit dagen 

controle  4/4 4 

cholerafiltraat onverdund  

cholerafiltraat 1 : 10  

cholerafiltraat 1 : 100  

cholerafiltraat 1 : 1000  

2/4 

4/4 

1/4 

2/4 

4 

6 

6 

7 

IV. Als proef III, doch met groepen van 12 muizen en met gebruik 
van 0.5 ccm. van een 10 7 suspensie van het Golumbia-SK-virus: Tabel 26. 

TABEL 26. Zie tabel 23 

mortaliteit dagen 

controle  12/12 5 

cholerafiltraat 1 : 10  

cholerafiltraat 1 : 100  

cholerafiltraat 1 : 1000  

7/12 

11/12 

9/12 

7 

6 

4 
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Een samenvatting van de resultaten dezer vier proeven, waarin 
de „incubatietijd” van elk der proefdieren individueel tot uiting 
komt, is te vinden in tabel 27 en fig. 12. 

TABEL 27. Zie tabel 23 

mortaliteit dagen 

contróle-dieren  

behandelde dieren  

36/38 

60/96 

5 

7 

Het blijkt, dat de voorbehandeling met het cholerafiltraat zowel 
een verlaging van de mortaliteit teweeg brengt als een verlenging 
van de tijd, welke verloopt tussen besmetting en dood van die dieren, 
voor welke de bescherming niet voldoende was. 

Wil men dit resultaat toeschrijven aan een enzymatische ver- 

15 

10 

5 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dg. 

O g : contróle-dieren 

o o — behandelde dieren 

Fig. 12. Vergelijking van de incubatietijden van muizen, die met cholerafiltraat 
werden ingespoten, met die van niet-behandelde dieren. 

nietiging door een bestanddeel van het cholerafiltraat van de recep- 
toren in het peritoneum, welke de porte d’entrée voor de infectie 
vormen, dan kan men zich de gang van zaken op twee manieren 
voorstellen: 

a. Alle voor het virus bereikbare receptoren zijn vernietigd en 
regenereren eerst na enige tijd (zie bl. 8). Van de hoeveelheid virulent 
virus, welke na dit tijdsverloop nog aanwezig is, zal afhangen, of 
het dier gezond blijft, een subklinische infectie doormaakt of te 
gronde gaat. Voor het laatste geval is niet uit te maken, hoeveel tijd 

A 
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besteed werd aan de receptor-regeneratie resp. aan het infectieproces 
met de ongetwijfeld afgenomen hoeveelheid virus. 

b. Slechts een klein deel van het ingespoten virus weet een aantal 
intact gebleven receptoren te vinden. Hier heeft het enige tijd nodig 
om zich dusdanig te kunnen vermenigvuldigen, dat een subklinische 
of dodelijke infectie kan volgen. Ook hierdoor zou de waargenomen 
verlenging van de incubatietijd te verklaren zijn en men kan zich 
afvragen, of het wel ooit voorkomt, dat een virus geen enkele receptor 
vindt en het proefdier geheel onaangetast laat. Allereerst zij een 
tweetal in dit verband belangwekkende waarnemingen vermeld: 

Het is enkele malen gelukt, muizen te infecteren met peritoneaal 
vocht, dat ontnomen was aan proefdieren welke 2 à 3 dagen tevoren 
met cholerafiltraat en Columbia-SK-virus waren ingespoten en welke 
alle kort daarop stierven onder het typische beeld van de murine 
poliomyelitis. De conclusie: dat zich na 2 à 3 dagen nog virulent 
virus in de buikholte bevindt, komt met beide boven genoemde 
zienswijzen overeen en geeft geen antwoord op de vraag, of het virus 
zich handhaaft door zich tijdelijk met een klein gedeelte van de 
peritoneale wand tevreden te stellen, dan wel of het gedurende 
enige dagen buiten de cel in leven blijft. 

Reeds tweemaal werd van de mogelijkheid ener subklinische 
infectie gesproken. Een dergelijke infectie zal, zo al geen ziekte, dan 
toch een zekere immuniteit ten gevolge hebben. Door deze te be- 
proeven werd een middel gevonden om na te gaan, of er onder de 
overlevende proefdieren wellicht zijn, die in het geheel geen immuni- 
teit bezitten, dus geheel voor intracellulaire infectie met het virus 
gespaard gebleven zijn en bij welke het receptor-vernietigend agens 
dus een volkomen blokkering van de porte d’entrée heeft bewerk- 
stelligd. Hiertoe werden 19 overlevende muizen uit de proeven I 
en II na 5 weken langs intraperitoneale weg geïnfecteerd met 
0.1 ccm. van een Columbia-SK-virussuspensie 10'2. Negen hiervan 
overleden na hetzelfde tijdsverloop als de proefdieren, twee iets 
later, de overige acht bleven in leven. Zie tabel 28. 

Uit deze en later te beschrijven proeven (bl. 76) blijkt, dat althans 
een deel van de met simultane cholerafiltraat- en virus-injecties 
behandelde muizen geen immuniteit tegen het Columbia-SK-virus 
verwerft. Het virus heeft dus (volgens de eerstgenoemde zienswijze) 
de regeneratietijd van de receptoren niet overleefd, of het heeft 
(volgens de tweede mogelijkheid) niet terstond enkele onverlet 
gebleven receptoren weten te vinden. In beide gevallen kan van 
een zeer geslaagde receptor-vernietiging gesproken worden. De 
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TABEL 28 

Herinfectie van de overlevende dieren uit de proeven I en II met 

Columbia-SK-virus 

íe 
dag 

2e 
dag 

3e 
dag 

4e 
dag 

5e 
dag 

6e 
dag 

7e 
dag 

8e 
dag 

9e 
dag 

10e 
dag 

i íe 
dag 

I2C 
dag 

13e 
dag 

I4e 
dag 

I5e 

dag 
16e 
dag 

contrôle-dieren 1 
2 

3 
4 

— 

— 

+ 
+ 
+ 

+ 

proefdieren 1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 
11 
12 

13 
H 
!5 
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overweging echter, dat de nauwkeurig gedoseerde hoeveelheden van 
het toegediende virus een veel meer constante factor vertegen- 
woordigen, dan de verspreiding en daarmede het effect, dat het 
cholerafiltraat in de buikholte verkregen heeft, leidt tot de vraag 
waarom, als regelmatig een totale vernietiging van alle bereikbare 
receptoren zou optreden, het virus nu eens wel en dan weer niet 
in voldoende hoeveelheid het herstel van de receptoren beleeft om 
een infectie te kunnen veroorzaken. 

Meer waarschijnlijk lijkt vooralsnog dan ook de tweede mogelijk- 
heid, welke slechts een meer of minder sterke beperking van het 
aantal receptoren veronderstelt: Verspreidt de virussuspensie zich 
buiten het gebied, dat door het cholerafiltraat bespoeld werd, dan 
zal de bescherming onvoldoende zijn met als gevolg een lichte tot 
dodelijke infectie. Ofschoon de virussuspensie en het cholera-extract 
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zich bij gelijktijdige injectie grotendeels met elkaar zullen vermengen, 
blijft de kans groot, dat het virus zich aan een aantal receptoren zal 
weten te hechten, alvorens deze door het receptor-vernietigend enzym 
konden worden aangetast. 

V. Vier groepen van 18 muizen worden met 0.5 ccm. cholerafiltraat 
i : 10 ingespoten; op verschillende tijdstippen daarna volgt 0.5 ccm. van 
een Columbia-SK-suspensie io~7: zie tabel 29. 

TABEL 29. Zie tabel 23 

mortaliteit dagen 

contróle-dieren  10/10 5 

Col.-SK i uur na cholerafiltraat  

Col.-SK 6 uur na cholerafiltraat  

Col.-SK 18 uur na cholerafiltraat  

Col.-SK 24 uur na cholerafiltraat  

13/18 

12/18 

16/18 

15/18 

5 

5 

7 

7 

Bij vergelijking van de behandelde met de contróle-dieren valt op, 
dat de mortaliteit gedaald en de incubatietijd gelijk gebleven blijkt, 
als het tijdsverloop tussen de toediening van cholerafiltraat resp. van 
het virus één tot zes uur bedraagt, dat echter de mortaliteit nauwelijks 
beïnvloed en de incubatietijd aanmerkelijk verlengd wordt, indien 
genoemd tijdsverschil 18 à 24 uur groot is. 

De curve in fig. 13 toont, dat echter ook in het laatste geval een 
zeker aantal proefdieren reeds na 4 tot 6 dagen sterft. 

De thans volgende proeven wijken van de reeds beschrevene 
hierin af, dat het cholerafiltraat niet één maal, doch meerdere malen 
werd toegediend. Op deze wijze zou men wellicht de regeneratie 
van de virusreceptoren dusdanig kunnen belemmeren, dat het virus 
afgestorven is, voordat het een mogelijkheid tot hechting vindt, of 
neemt men aan, dat het virus in de eerste 24 uur reeds een aantal 
cellen heeft geïnfecteerd, dan zou het dieper gelegen cellen kunnen 
aan tasten, welke bij de eerste injectie niet door het cholerafiltraat 
bereikt konden worden. Men kan zich voorstellen, dat door regel- 
matige reïnjectie van het receptor-vernietigend agens ook het aantal 
van dergelijke cellen dermate beperkt blijft, dat het virus tenslotte 
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geen voedingsbodem meer vindt of nog slechts een lichte en voor- 

bijgaande infectie teweeg kan brengen. 

Om aan deze redeneringen enige waarschijnlijkheid toe te mogen 

kennen, zou men in de volgende proeven een aanmerkelijk sterkere 
beschermende functie van het cholerafiltraat dienen op te merken 

dan in de voorafgaande. 

Aantal proefdieren 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

Incubatietijd 
•  • = contróle-dieren 

•  -8 - Col.-SK na i uur 

O O = Col.-SK na 6 uur 

O -o - Col.-SK na 24 uur 

Fig. 13. Incubatietijden van de proefdieren in proef V. 

VI. Zes groepen van elk 4 muizen ontvangen intraperitoneaal 0.1 ccm. 
van een 10—6 suspensie van Columbia-SK-virus en terstond daarna 
0.5 ccm. cholerafiltraat 1 : 10; de cholerafiltraat-injecties worden in de 
hierop volgende dagen herhaald in dier voege, dat de eerste groep twee 
dagen in behandeling blijft, de tweede groep gedurende drie dagen, etc.. 
Zie tabel 30. 

TABEL 30. Zie tabel 23 

mortaliteit dagen 

contróle-dieren  4/4 6 

cholerafiltraat gedurende 2 dagen  
cholerafiltraat gedurende 3 dagen  
cholerafiltraat gedurende 4 dagen  
cholerafiltraat gedurende 5 dagen  
cholerafiltraat gedurende 6 dagen  
cholerafiltraat gedurende 7 dagen  

3/4 
0/4 
0/4 
1/4 
2/4 
0/4 

13 

15 
10 

A 

V' \ <xv 
'O" \ 

-o 

10 dg. 
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Inderdaad blijken in deze proef de mortaliteit sterker verlaagd 
en de incubatietijd meer verlengd te zijn dan ooit tevoren. Het 
aantal der proefdieren is echter te klein om aan deze uitslag zekere 
conclusies te mogen verbinden. Een nieuwe proef werd dan ook 
ingezet: 

VII. Drie groepen van 22 muizen ontvingen 0.5 ccm. cholerafiltraat 1:10 
en 3 uur later 0.5 ccm. Columbia-SK-suspensie io~7, beide langs in- 
traperitoneale weg. De muizen in de eerste groep kregen op elke volgende 
dag gelijke doses cholerafiltraat tot een totaal van 7 à 9 inspuitingen; 
die in de tweede groep werden om de andere dag ingespoten: totaal 
3 à 5 malen; die van de derde groep om de twee dagen: totaal 2 à 3 malen: 
Tabel 31. 

TABEL 31 : Zie tabel 23 

mortaliteit dagen 

contróle-dieren  15/16 5 

a. elke dag cholerafiltraat 1 : 10   

b. om de andere dag cholerafiltraat 1 : 10  

c. om de twee dagen cholerafiltraat 1 : 10  

16/22 

15/22 

20/22 

6 

6 

6 

VIII.: Als VII, doch met groepen van 10 muizen en met gebruikmaking 
van cholerafiltraat 1 : 100: Tabel 32. 

TABEL 32: Zie tabel 23 

mortaliteit dagen 

contróle-dieren  9/10 6 

a. elke dag cholerafiltraat 1 : 100  

b. om de andere dag cholerafiltraat 1 : 100 .... 

c. om de twee dagen cholerafiltraat 1 : 100  

6/10 

7/10 

9/10 

7 

6 

6 

In proef VII valt enig verschil waar te nemen tussen de mortaliteit 
in de groepen a en b en die in de groep c. Eenzelfde verschil bestaat 
in proef VIII tussen a en de groepen b en c, welke zich nauwelijks 
van de contróle-groep onderscheiden. 
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Is dus van een dagelijkse toediening van cholerafiltraat enig effect 
waar te nemen, de hoge mortaliteit en de korte incubatietijd ook 
in de best reagerende groepen tonen aan, dat het virus zich in vele 
gevallen reeds spoedig heeft weten te hechten en dat de herhaalde 
injectie van het receptor-vernietigend enzym de infectie niet meer 
heeft kunnen tegenhouden, hetgeen pleit voor de op bl. 70 als tweede 
genoemde mogelijkheid. 

Hoe het zij, de weergegeven proeven tonen duidelijk aan, dat het 
cholera-extract bij muizen een beschermende werking uitoefent ten 
opzichte van een infectie met het Columbia-SK-virus, een werking, 
die wellicht te verklaren is door het receptor-vernietigend vermogen, 
dat aan zekere bestanddelen van het cholera-extract wordt toe- 
geschreven. 

Voorwaarde voor de beschermende werking is, dat men het 
receptor-vernietigend agens met enige nauwkeurigheid daar weet 
aan te brengen, waar het virus naar hoogste waarschijnlijkheid zijn 
aanval zal beginnen, gelijk in de boven besproken experimenten 
telkenmale met wisselend succes geschied is. 

Aan deze voorwaarde zal ook moeten worden voldaan, indien men 
het receptor-vernietigend enzym als chemo-therapeuticum zou willen 
gebruiken voor de prophylaxe of voor de beperking van een reeds 
aangevangen ziekteproces. 

Teneinde na te gaan, of het cholerafiltraat enige invloed op het 
infectieproces kan uitoefenen, indien het elders ingespoten wordt, 
werden de volgende proeven ingezet: 

IX. Een groep van 12 muizen ontvangt gedurende vier dagen 1 ccm. 
cholerafiltraat per dag per subcutane injectie, een tweede groep krijgt 
dezelfde dosering langs intraperitoneale weg. Op de vierde dag ontvangen 
beide groepen, benevens een contróle-groep van 6 muizen, 0.5 ccm. van 
een io—6 suspensie van Columbia-SK-virus intraperitoneaal. Zie tabel 33. 

TABEL 33. Zie tabel 23 

chol. f. subcut. 
Col.-SK i. per. 

chol. f. i. per. 
Col.-SK i. per. 

controle 
Col.-SK i. per. 

mort. dg. mort. dg- mort. dg- 

12/12 6 5/12 IO 6/6 6 
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Van enige invloed van het subcutaan toegediende cholerafiltraat 
valt niets te bespeuren, terwijl het bij intraperitoneale injectie een 
duidelijk effect heeft. 

In een andere proef — volgens hetzelfde schema opgezet — was 
de gebruikte virusdosis (0.5 ccm. van een io~~7 suspensie van 
Columbia-SK-virus) te gering blijkens het feit, dat zowel de be- 
handelde als de contróledieren in leven bleven. Vijf weken na de 
virus-injectie werd aan alle proefdieren en aan een nieuwe controle- 
groep 0.5 ccm. van een io—5 suspensie van Columbia-SK-virus 
intraperitoneaal toegediend. Tabel 34. 

TABEL 34. Zie tabel 23 

chol. f. subcut. chol. f. i. per. oude controle nieuwe controle 

mort. dg. mort. dg. mort. dg. mort. dg- 

0/12 O 12/12 6-7 0/6 O 6/6 6 

Zeer fraai blijkt uit het resultaat, dat zowel de met subcutane 
cholerafiltraat-injecties behandelde als de oorspronkelijke contróle- 
muizen een subklinische infectie doorgemaakt moeten hebben, welke 
aanleiding heeft gegeven tot de vorming van voldoende antilichamen 
om de tweede — krachtiger ■— virus-aanval te kunnen weerstaan; 
en dat zulks niet het geval is geweest bij de dieren, die het cholera- 
filtraat in peritoneo hadden ontvangen en welke zich in hun reactie 
nauwelijks van de contróle-dieren onderscheiden. 

Hieruit kan men afleiden, dat de subcutane toediening geen of 
nagenoeg geen bescherming biedt, dat echter de werking van het 
intraperitoneaal toegediende cholerafiltraat van dien aard is, dat 
nauwelijks een klinische infectie is opgetreden. 

X. Een groep van 12 muizen ontvangt gedurende vier dagen 1 ccm. 
cholerafiltraat per dag per subcutane injectie, een tweede groep krijgt 
dezelfde dosering langs intraperitoneale weg. Op de vierde dag ontvangen 
beide groepen, benevens een contróle-groep van 6 muizen, 0.5 ccm. van 
een io—2 suspensie van Columbia-SK-virus oraal: Zie tabel 35. 

Ook hier blijkt het effect van het cholerafiltraat nihil: Ofschoon 
de mortaliteit van de behandelde dieren iets lager ligt dan die van 
de contróle-muizen, is de incubatietijd niet verlengd en blijken de 
behandelde dieren bij een vier weken later uitgevoerde herinfectie 
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TABEL 35. Zie tabel 23 

chol. f. subcut. 
Col.-SK oraal 

chol. f. i. per. 
Col.-SK oraal 

controle 
Col.-SK oraal 

mort. dg- mort. dg- mort. dg- 

9/12 7 11/12 7 6/6 7 

herinfectie met 0.5 ccm. Columbia-SK-virus 10 6 

intraperitoneaal 
contrôle 

1/3 6 0/1     — 

mort. dg. 

6/6 5 

Ter vergelijking moge de tweede kolom van tabel 33 dienen: Het daarin weer- 
gegeven experiment werd ter zelfder tijd verricht als het bovenstaande. 

langs intraperitoneale weg een duidelijke immuniteit te hebben 
ontwikkeld. Het is mijn ervaring, dat een orale infectie, zelfs bij 
gebruik van de hier aangegeven hoge virusdoses, niet steeds regel- 
matig „aanslaat”, waarin de verklaring voor de geringere mortaliteit 
van de behandelde dieren gelegen moge zijn. 



V. 

DISCUSSIE 

Nagegaan zal worden, in hoeverre de beschreven experimenten 
hebben gediend tot de verwezenlijking van de doelstellingen, die in 
de inleiding werden aangegeven. 

De mededelingen van Bremer en Mutsaars, welke de aanleiding 
tot dit onderzoek vormden, werden zo al niet in hun formulering, 
dan toch in feite juist bevonden en het zoeken naar analogieën leidde 
tot het vaststellen van tenminste twee verschillende groepen van 
neurotrope virussoorten, welke zich op het stuk van haemagglutinatie 
op ondubbelzinnige wijze van elkaar bleken te onderscheiden: de 
,,Columbia-SK-groep” van de verwekkers van de „murine polio- 
myelitis” en de stammen ,,FA” en „GD VII” van Theiler’s virus 
van de spontane muizen-encephalomyelitis. 

Van de eerste groep werden verschillende aspecten van de haem- 
agglutinatiereactie aan een nader onderzoek onderworpen; zij toonde 
geen principiële verschillen met de haemagglutinatie van kippen- 
erythrocyten onder invloed van de virussoorten van de bof-influenza- 
groep, behalve in het onvermogen van het neurotrope virus, van de 
rode bloedlichaampjes te elueren en de receptoren te vernietigen; 
hier tegenover staat echter de ervaring van Olitsky en Yager, die 
ook hier een volkomen overeenkomst met het gedrag van de influenza- 
virussoorten konden vaststellen. 

Geheel in overeenstemming met de regels, welke voor de aggluti- 
natie van kippenerythrocyten door influenza-virus gelden, was de 
specifieke remming van de agglutinatie door homologe antisera en 
door de sera van de andere stammen uit de Columbia-SK-groep, 
terwijl ook uit het vernietigend vermogen, door cholera-extracten 
uitgeoefend op de receptoren van schapenerythrocyten voor de 
stammen van de Columbia-SK-groep een duidelijke analogie met 
de bevindingen van Burnet c.s. blijkt. 

Als een belangrijk nadeel van de toegepaste techniek werd 
de omslachtige en vrij kostbare bereidingswijze van de virussus- 
pensies uit muizenhersenen gevoeld, alsmede de geringe duur- 
zaamheid van het agglutinerend vermogen dezer suspensies en het 
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feit, dat zij na enkele dagen aspecifieke reacties gaan opleveren. 
Deze drie nadelen schijnen alle verbonden te zijn aan het gebruik 

van hersenweefsel als voedingsbodem voor de neurotrope virussoorten. 
Het ware dan ook te wensen, dat middelen werden gevonden, ten- 
einde een hogere virusconcentratie te bereiken in de allantoisvloeistof 
van bebroede kippeneieren, of dat een meer gevoelige soort van 
schapenerythrocyten ter beschikking zou komen (de door Hallauer ge- 
bruikte erythrocyten toonden zich 100 à 1000 maal gevoeliger), opdat 
voortaan met de veel eenvoudiger en goedkoper eikweek-techniek zal 
kunnen worden volstaan, bij welke de geoogste virussuspensie zonder 
verdere behandeling als agglutinerend agens kan worden toegepast. 

Mocht dit niet gelukken, dan is wellicht enig voordeel te verwachten 
van een bruikbare en betrouwbare methode tot concentratie en 
zuivering van het virus uit hersenmateriaal. 

Op faeces toegepast zou zulk een methode misschien kunnen 
dienen tot het direct aantonen in vitro van poliomyelitis-virus door 
middel van de haemagglutinatiereactie. 

Tenslotte zou zij van dienst kunnen zijn bij de beantwoording 
van de vraag, of het onvermogen van de Lansing- en Yale-SK- 
stammen, een agglutinatie van schapenerythrocyten te veroorzaken, 
verklaard moet worden uit de aanzienlijk lagere concentratie, welke 
deze virussoorten in muizenhersenen weten te bereiken in verhouding 
tot de werkzame stammen van de Columbia-SK-groep, dan wel of 
het toegeschreven moet worden aan principiële verschillen tussen 
beide virussoorten. 

Mocht dit laatste het geval zijn, dan kan men slechts hopen dat 
mettertijd een soort van erythrocyten zal worden gevonden, op 
welke de „lage” Lansing-, SK-, MEFi-, etc.-stammen, in voldoende 
concentratie aanwezig, wel een agglutinerende werking zullen kunnen 
uitoefenen. Een dergelijke reactie zou immers van grote waarde 
zijn voor een eenvoudige serologische diagnostiek van de verwekkers 
van de „kinderverlamming” of van daaraan nauw verwante aan- 
doeningen, van welke reeds een bonte en steeds aangroeiende ver- 
zameling bestaat. 

Zijn de in de loop van dit onderzoek gevonden reacties dan al 
van weinig belang voor de huidige diagnostiek van deze aandoeningen, 
welke immers grotendeels door de „low strains” veroorzaakt schijnen 
te worden, voor het onderkennen van de aard van nieuwe „high 
strains” hebben zij hun waarde reeds doen blijken in het geval 
van de vier onderzochte High Lansing-stammen: P/S I, P/S II, 
Schultz en Sanders. 

6 
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Zeer duidelijk komt tot uiting, hoe het haemagglutinerend ver- 
mogen gemeen is aan alle leden van de ,,Columbia-SK-groep”: 
Slechts deze virussoorten weten een agglutinatie van schapen- 
erythrocyten op te wekken en slechts de antisera van deze groep 
weten haar te verijdelen. (Van het Mengo-virus en -antiserum werden 
deze eigenschappen door Yager en Olitsky aangetoond). 

Hierdoor, en door het uitblijven van enige remmende invloed 
van de antisera van andere neurotrope virussoorten, tonen de 
Columbia-SK-, MM-, EMC- en Mengo-stammen zich meer dan 
ooit de vertegenwoordigers van één enkele virussoort, die zich zeer 
duidelijk onderscheidt van de „echte” poliomyelitis-verwekkers 
(Lansing, Yale-SK, MEFj, etc.) enerzijds en van de door Theiler 
gevonden virussoorten van de spontane muizen-encephalomyelitis 
anderzijds, en welker spoedige erkenning als zodanig met enige 
kans van waarschijnlijkheid kan worden voorspeld. 

Over de aard van de virus-receptor 

De „receptor-substantie” 

Zowel uit het verslag van de eigen proefnemingen als uit de be- 
vindingen van Burnet blijkt, hoe het cholerafiltraat zeer vele en 
uiteenlopende virus-receptoren weet te vernietigen. Deze werking 
wordt uitgeoefend op receptoren, welke verantwoordelijk zijn voor 
de hechting van zulke verschillende virussoorten als bof-, influenza- 
of murine poliomyelitis-virus en die gelegen zijn in zo verschillende 
weefsels als kippenerythrocyten, schapenerythrocyten, de allantois- 
membraan van bebroede kippeneieren, het peritoneum van witte 
muizen, het epitheel van de tractus respiratorius van witte muizen, etc. 

Deze ervaringen en het feit, dat een mucine-achtige „Francis- 
inhibitor”, welke wel met de „receptor-substantie” identiek wordt 
geacht, in zo vele en verschillende weefsels en lichaamsvochten kon 
worden aangetoond, wijzen er op, dat de virus-receptoren tenminste 
een deel van hun structuur met elkaar gemeen hebben, welk deel 
voortaan als „receptor-substantie” zal worden aangeduid. 

Factoren, welke de mogelijkheid tot virus-hechting bepalen 

Uit het tevoren besprokene is duidelijk naar voren gekomen, dat 
een gegeven virus zich niet aan elke virus-receptor weet te hechten, 
de zojuist beschreven universaliteit van de receptor-substantie ten 
spijt, zodat het bestaan van zekere schakeringen in de structuur 
van de receptoren moet worden aangenomen. 

In dit verband zal men zich herinneren, hoe de „Lee”-stam van 
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het influenza-B-virus zijn receptor onwerkzaam wist te maken door 
een minieme wijziging in de structuur ervan, waarmede aangetoond 
is, dat de receptieve functie aan betrekkelijk kleine facetten van de 
receptor-structuur gebonden moet zijn (bl. 12). 

Merkt men op, hoe de stammen van Burnet’s receptor-reeks de 
virus-receptor weliswaar voor zichzelf onwerkzaam maken, doch 
niet voor andere, nauw verwante virussoorten, dan kan men de 
gevolgtrekking maken, dat de ontvankelijkheid van de receptor na 
een behandeling met het selectieve „receptor-vernietigende enzym- 
gedeelte” van een virus nog niet geheel verloren gegaan is, dat boven- 
dien de receptor specifieke facetten voor elk virus uit de reeks van 
Burnet moet bezitten. 

Immers, uit de duidelijke interferentie-verschijnselen, welke de 
stammen van de receptor-reeks zowel in vivo als in vitro onderling 
vertonen blijkt, dat zij alle van dezelfde receptor gebruik maken: 
Na hechting van één virus uit deze groep is het voor geen der andere 
nog mogelijk, zich aan de celwand te hechten. Bediende elk virus 
zich van zijn eigen speciale receptor met voorbijgaan van de andere, 
dan kan men zich voorstellen, dat niets de hechting van de andere 
virussoorten uit deze groep in de weg zou staan. 

Zo kan men de gevolgtrekking maken, dat elke receptor een of 
meerdere factoren bevat, welke ieder voor zich of in diverse com- 
binaties specifieke patronen vormen, die voldoende affiniteit tonen 
tot de specifieke structuur van de hechtende of „haptophore” groepen 
van diverse virussoorten om een hechting van het virus mogelijk 
te maken. 

Heeft men eenmaal deze gedachtengang aanvaard, dan is men 
vrij, het bestaan aan te nemen van een zeer groot aantal schakeringen 
in de specifieke patronen van de virus-receptoren, welke men zich 
dan opgebouwd kan denken uit de „receptor-substantie” enerzijds 
en een aantal onbekende moleculaire groeperingen anderzijds. 

Zo kan men veronderstellen, dat deze receptor-substantie in 
nagenoeg alle voor virus-infecties ontvankelijke weefsels van het 
lichaam gelijkelijk voorkomt, vergezeld van immer wisselende con- 
figuraties van factoren welke de specifieke gevoeligheid van elk 
dezer weefsels bepalen en aldus aanleiding hebben gegeven tot het 
verdelen van de thans bekende virussoorten in „neurotrope”, „dermo- 
trope”, „epitheliotrope” en andere groepen. 

Deze groepen omvatten vaak kleinere groeperingen van virus- 
soorten, welke onderlinge interferentie vertonen en waarvan men 
er allengs meerdere weet te onderscheiden. Wellicht bestaat tussen 
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deze groeperingen en het weefsel hunner voorkeur een dergelijke 
verhouding als tussen de stammen van de receptor-reeks en de 
kippenery throcy ten : 

Elk van deze groeperingen zou dan in de ervoor gevoelige weefsels 
een eigen type van receptor vinden, dat in zijn fijnere structuur de 
mogelijkheid bergt tot combinatie met de verschillende, zij het 
onderling verwante, haptophore groepen van de virussoorten, welke 
tot zulk een ,,interferentie-groep” behoren. 

Bedenkt men tenslotte, dat het cholerafiltraat „de receptoren voor 
de stammen van de receptor-reeks weet te vernietigen in volgorde 
van die reeks” (bl. 7), dan kan men zich de structuur van een virus- 
receptor schematisch aldus voorstellen: 

celwand 

D 

C 

B 

0 = „receptor-substantie” 

O A-E = „determinerende factoren” 

Fig. 14. Schematische voorstelling van een „virus-receptor”. 

Veronderstellen wij, dat het virus van de pseudo-kippenpest zich 
voor zijn hechting van de factor of groep van factoren ,,A” bedient 
en deze vervolgens op enzymatische wijze vernietigt, dat de stam 
„Melbourne” zich van „B” bedient, terwijl het daarop volgende 
virus van „C” gebruik maakt, dan kan men zich voorstellen, dat 
het laatstgenoemde virus de receptor ter plaatse van „C” aantast 
met als gevolg het verlies van de gehele perifere structuur en daar- 
mede de ontvankelijkheid ook voor de twee eerstgenoemde virus- 
soorten. (Wellicht is het ook zo, dat een pseudo-kippeupest-virus 
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alle factoren A—E (etc.) behoeft om zich te kunnen hechten en daar- 
van slechts „A” vernietigt, etc.). 

Beschouwt men de „receptor-substantie” als drager van de „deter- 
minerende factoren”: A—E, dan is het duidelijk, dat het cholera- 
extract, de universele receptor-vernietiger, de gehele receptor doet 
verdwijnen door zijn werking op de niet-specifieke receptor-sub- 
stantie. Stelt men zich voor, dat deze invloed aan het perifere deel 
van de receptor aangrijpt, dan is verklaard, waarom het receptor- 
vernietigend enzym de gevoeligheid van de receptor opheft naar de 
volgorde van de receptor-reeks. 

(Deze eenvoudige voorstelling van zaken heeft uiteraard niet de 
pretentie, de werkelijke toestand weer te geven; wellicht echter kan 
zij dienen om tijdelijk de gedachten te bepalen.) 

Factoren, welke de mogelijkheid tot het binnendringen van het virus in 

de cel bepalen. 

Terwijl wij de mogelijkheid tot een hechting van het virus reeds 
beperkt zagen door de specifieke structuur van de receptor, zijn er 
nog andere voorwaarden te vervullen, eer van een infectie : een binnen- 
dringen, gevolgd door intracellulaire groei van het virus, sprake kan zijn. 

Het is immers bekend, dat een virus zich in vele gevallen aan een 
celwand kan hechten, zonder nochtans een infectie te kunnen veroor- 
zaken: Zo weten noch de stammen van de bof-influenza-groep, 
noch de neurotrope virussoorten zich in kippen-, resp. schapenery- 
throcyten te vermeerderen. 

Een Columbia-SK-virussuspensie, welke aan ultraviolette straling 
blootgesteld is geweest, heeft zijn hechtend vermogen behouden 
blijkens het feit, dat zijn agglutinerende invloed op schapenerythro- 
cyten bewaard is gebleven, weet echter geen infectie van muizen 
meer te veroorzaken of zelfs een immuniteit op te wekken (bl. 35). 

In de proeven van miss Stone met bebroede kippeneieren bleek 
het influenza-virus zich te kunnen hechten aan een geformalini- 
seerde en daardoor afgestorven allantois-membraan; deze hechting 
werd gevolgd door een elutie van het virus, niet door een binnen- 
dringen in de epitheelcellen. 

Neurotroop geworden virus van de gele koorts hecht zich aan de 
cellen van de tractus digestivus, weet daar echter geen infectie te 
veroorzaken, wel blokkering van de receptoren (Hoskins: 59). 

De hechting van diverse virussoorten aan cellen, welke met poly- 
sacchariden behandeld werden, verloopt ongestoord, van intra- 
cellulaire groei is echter geen sprake. 
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Hoe groot de invloed ener mogelijke aspecifieke adsorptie van een 
virus aan de celwand in al deze gevallen is, valt moeilijk te schatten 
en is mij niet bekend. 

Het schijnt dus, dat een hechting van het virus in vele gevallen 
mogelijk is, dat zij echter door een loslaten gevolgd wordt en dat 
de processen, waarvan zij de inleiding pleegt te vormen, verhinderd 
worden, indien de stofwisseling en de interne structuur van de cel 
geen verder aanknopingspunt schijnen te bieden. 

Naar alle waarschijnlijkheid immers kan een virus zich uit hoofde 
van zijn structuur slechts in een zeer bepaald stofwisselings-milieu 
ontwikkelen en men zou zich kunnen voorstellen, dat het, na ver- 
geefs binnengedrongen te zijn, in de cel te gronde gaat. Het feit 
echter, dat de virusdeeltjes zich na enige tijd, en blijkbaar zonder 
schade, weer vrijmaken, wijst erop dat zij buiten de celwand blijven 
en dat reeds het eerste stadium van het infectieproces: de hechting 
van het virus aan de celwand, vroegtijdig werd afgebroken, waar- 
schijnlijk als gevolg van een incompatibiliteit tussen de structuur 
van het virus en de inwendige bouw van de cel. 

Ofschoon het virus zich dus wel aan de celwand hechten kan, 
ervaart het daar ter plaatse reeds de onmogelijkheid, in de cel 
een goede voedingsbodem te vinden en komt het reeds daar in con- 
tact met de inwendige structuur en de nauw daarmede samen- 
hangende stofwisseling van de cel. 

Zo kan men er toe komen, ook dat deel van de inwendige cel- 
structuur, waarmede het virus het eerst in aanraking komt, tot de 
„virus-receptor” te rekenen, welke men zich dan opgebouwd kan 
denken uit: 

1. de receptor-substantie, 
2. de factoren, welke de mogelijkheid tot hechting van zekere 

virussoorten bepalen, 
3. de factoren, welke de mogelijkheid tot een binnendringen van 

deze virussoorten in de cel bepalen. 
De argumenten, welke voor het bestaan van de onder no. 3 ge- 

noemde factoren werden aangevoerd, zullen aangevuld moeten wor- 
den met overtuigende bewijzen, dat virussoorten welke zich in een 
gegeven weefsel niet kunnen vermenigvuldigen, inderdaad niet in 
de cellen van zulk een weefsel weten door te dringen. 

De haptophore groepen van het virus 

In het voorgaande werd er nog eens de nadruk op gelegd, dat een 
virus in de erythrocyt een andere structuur aantreft dan in een gevoe- 
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lige weefselcel met als voornaamste gevolg, dat het zich in de eerste 
niet, in de laatste wel vermenigvuldigen kan. 

Bestaan er nu, afgezien van de laatstelijk onder no. 3 genoemde 
factoren, nog verdere verschillen tussen de receptoren van erythrocyten 
en weefselcellen voor een en hetzelfde virus of bedient zulk een 
virus zich voor zijn hechting aan beide celsoorten van gelijke recep- 
toren en volstaat het daartoe met slechts één haptophore groep? 

Vele gevallen zijn bekend, in welke de infectiviteit en het haemag- 
glutinerend vermogen van diverse virussoorten onafhankelijk van 
elkaar konden worden beïnvloed. Moet men hieruit afleiden, dat 
zulk een virus tenminste twee haptophore groepen bezit, waarvan 
nu eens de ene, dan weer de andere buiten werking wordt gesteld? 

Geenszins: Voorwaarde voor een infectie is toch, dat een virus 
zich van de celstofwisseling kan bedienen, zich verenigen kan met de 
inwendige structuur van de cel. Deze voorwaarde staat, naar wij 
zagen, naast de mogelijkheid tot hechting van het virus en wordt 
eerst vervuld indien, behalve de haptophore groep, het gehele virus- 
partikeltje zich schikken kan in de omstandigheden, welke de cel- 
structuur aanbiedt. 

Heeft dus een virus ten gevolge van een zekere behandeling wel 
zijn infectiviteit, doch niet zijn haemagglutinerend vermogen ver- 
loren, dan is het zeer wel mogelijk, dat de aangewende invloeden 
weliswaar het grootste deel van het viruspartikeltje, doch juist niet 
de haptophore groep aangetast hebben, dat dus de hechting aan het 
ontvankelijke weefsel ongestoord verloopt, het virus echter niet meer 
in staat is, van de geboden mogelijkheid gebruik te maken. 

Gaan wij thans de gegevens na, welke ons omtrent deze kwestie 
ter beschikking staan: 

1. Verhit men influenza-virus tot een temperatuur van 56 à 
57o C., dan blijkt de infectiviteit verloren gegaan, de haemagglu- 
tinatietiter slechts in meerdere of mindere mate verlaagd of zelfs 
behouden te zijn gebleven (Hirst: 54,55, McKee en Hale 81, Laufler 
en Connelly: 73). 

2. Bewaart men een influenza-virussuspensie bij een temperatuur 
van 37° C., dan blijkt de infectiviteit na enkele dagen verloren te 
zijn gegaan, terwijl het haemagglutinerend vermogen nog maanden- 
lang behouden blijft (Pearson: 94). 

3. Bewaart men deze suspensie gedurende lange tijd in de koel- 
kast, dan levert dit een dergelijk resultaat op (Hirst: 54,55). 

4. Behandelt men influenza-virus met formaline, dan verdwijnt 
de infectiviteit; het haemagglutinerend vermogen gaat eerst na 
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lange tijd of bij gebruik van zeer grote doses formaline verloren 
(Salk: 96, Stanley: 102). 

5. Onderwerpt men Golumbia-SK-virus aan ultraviolette straling, 
dan gaat wederom de infectiviteit verloren met behoud van het 
haemagglutinerend vermogen (bl. 34). Hetzelfde geldt voor het 
influenza-virus (Henle en Henle: 50). 

6. Voegt men daarentegen aan een influenza-virus een Francis- 
inhibitor toe, dan gaat het haemagglutinerend vermogen verloren 
met behoud van de infectiviteit. 

7. Ook agglutinerende suspensies van neurotrope virussoorten 
ondergaan een dergelijke verandering, zodra zij enige etmalen 
oud zijn, wellicht eveneens als gevolg van de hechting van eencelstan- 
dige inhibitor, gelijk op bl. 61 uiteengezet werd. 

Wil men deze uiteenlopende resultaten verklaren door het bestaan 
van verschillende haptophore groepen aan te nemen, dan zal moeten 
worden aangetoond dat een virus, hetwelk aldus zijn infectiviteit 
verloren heeft met behoud van de haemagglutinerende eigenschappen, 
zich inderdaad niet meer aan het gevoelige weefsel weet te hechten. 
Voor zover mij bekend is, zijn nog geen onderzoekingen in deze 
richting gedaan. Waarschijnlijk echter heeft ter dege een hechting 
plaats, gezien het feit, dat virus-vaccins antilichamen weten op te 
wekken. Hiervoor immers schijnt, naar uit de in hoofdstuk IV be- 
schreven proeven gebleken is, tenminste een hechting, hoogstwaar- 
schijnlijk ook een binnendringen van het virus in de cel, noodzakelijk 
te zijn. Wellicht is dit een van de redenen, waarom het zo moeilijk 
valt, verzwakte virussoorten als vaccin te laten dienen: Veelal zal 
het virus dermate aangetast zijn, dat op een hechting aan de celwand, 
zo deze nog mogelijk is, geen binnendringen meer kan volgen. Het 
is de vraag, of het influenzavaccin in deze als voorbeeld genomen 
mag worden van een virus, dat zijn infectiviteit verloren heeft; beter 
kan men hier wellicht spreken van een virus met een sterk vermin- 
derde infectiviteit. 

De voorlaatste overweging brengt ons op de tweede mogelijkheid, 
welke als verklaring kan dienen voor het ongelijk gedrag van de 
infecterende resp. de haemagglutinerende potentie in bepaalde 
omstandigheden: de mogelijkheid, dat de structuur van het virus- 
deeltje te zeer is beschadigd om nog met het inwendige van de cel 
te kunnen reageren, dat het virus dus „dood” is en slechts nog één 
enkele intacte haptophore groep bezit. 

Neemt men deze mogelijkheid en daarmede het bestaan van een 
enkelvoudige haptophore groep aan, dan komt men terstond voor 
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de vraag te staan, hoe deze opvatting te rijmen is met de volgende 
ervaringen van Dinger en Wolff (36): 

Van de influenza-stam PR8, welke zij bij hun proeven gebruikten, 
was een viermaal grotere dosis nodig om een agglutinatie van mense- 
lijke O-erythrocyten te veroorzaken, dan nodig was voor een even 
sterke agglutinatie van kippenerythrocyten. Dit deed verwachten, 
dat voor een agglutinatieremming met antiserum in het eerste geval 
ook viermaal zoveel serum nodig zou zijn dan in het laatste. In wer- 
kelijkheid bleken Dinger en Wolff met een aanzienlijk geringere 
hoeveelheid antiserum te kunnen volstaan. 

Als verklaring geven zij aan, dat het wellicht verschillende virus- 
deeltjes of verschillende onderdelen van één viruspartikeltje zouden 
kunnen zijn, welke de agglutinatie van de menselijke, resp. de kippen- 
erythrocyten teweeg brengen. Zij hebben aannemelijk weten te maken, 
dat de componenten of partikeltjes, welke de agglutinatie van de 
menselijke erythrocyten veroorzaken, een grotere aviditeit voor de 
antilichamen bezitten dan die, welke voor de agglutinatie der kippen- 
erythrocyten verantwoordelijk zijn: Voegden zij de virussuspensie 
geleidelijk bij het serum, door met lange tussenpozen kleine hoeveel- 
heden er mede te mengen, dan bleek inderdaad viermaal zoveel 
antiserum nodig te zijn voor de agglutinatieremming der menselijke 
erythrocyten als voor die der kippenerythrocyten: De overmaat aan 
antilichamen kan, nadat een deel ervan zich aan alle beschikbare 
haptophore groepen voor de menselijke erythrocyten heeft ge- 
hecht, vervolgens met die voor de kippenerythrocyten in contact 
treden, zodat nu nagenoeg alle haptophore groepen ,,bezet” 
zijn, eer de laatste groep voor de O-erythrocyten onwerkzaam 
gemaakt is. 

Aldus blijken deze partikeltjes, componenten of haptophore groepen 
zich in tweeërlei opzicht van elkaar te onderscheiden: in hun aantal 
en in hun affiniteit tot de antilichamen. Dat zij niettemin sterk in 
structuur met elkaar overeen moeten komen, blijkt uit het feit, 
dat zij met elkaar mededingen naar hetzelfde antilichaam, door 
hetwelk zij beide hun werking verliezen. 

Men zou zich dus deze haptophore groepen naar het voorbeeld 
van de receptoren kunnen voorstellen als van nagenoeg gelijke struc- 
tuur, echter verschillende schakeringen vertonende, welke even- 
z o vele mogelijkheden tot hechting aan diverse receptoren zouden 
vertegenwoordigen. Zo bezien is het zeer wel mogelijk, dat in één 
virus-partikeltje deze schakeringen in een en dezelfde haptophore 
groep aanwezig zijn, zodat de bevindingen van Dinger en Wolff 
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de mogelijkheid van het bestaan ener enkelvoudige haptophore 
groep geenszins behoeven uit te sluiten. 

Verdere steun voor deze gedachtengang zou men nog kunnen 
ontlenen aan de teleologische redenering, volgens welke de anti- 
lichamen, waarvan sprake was, waarschijnlijk uitsluitend ten doel 
zouden hebben een virus-infectie te voorkomen en niet de remming 
van een toevallig en „onnatuurlijk” proces als de haemagglutinatie- 
reactie is. Zo zou het waarschijnlijk zijn, dat de haptophore groepen 
aan welke zij zich in het laatste geval hechten, dezelfde of nagenoeg 
dezelfde zijn als die, welke het infectie-proces plegen in te leiden. 
Hieruit volgt dat, zo een virusdeeltje dan al verschillende hapto- 
phore groepen mocht bezitten voor zijn hechting aan erythrocyten 
resp. aan weefselcellen, deze groepen toch zeer nauw aan elkaar 
verwant moeten zijn. 

Tot nog toe werd dan ook steeds aangenomen, dat de haemag- 
glutinatieremmingsproef bij het serologisch onderzoek als een gelijk- 
waardig pendant van de virus-neutralisatieproeven in vivo te be- 
schouwen was. Ook hier zou zonder moeite aan alle voorwaarden 
voldaan kunnen worden door het denkbeeld van slechts één hap- 
tophore groep, voorzien van diverse moleculaire groeperingen: 
van zekere facetten, welke in onderlinge combinaties diverse scha- 
keringen kunnen vormen. Zo is het niet ondenkbaar, dat de virus- 
soorten, welke onderlinge interferentie vertonen, verwante hapto- 
phore groepen bezitten, waarmede zij zich kunnen hechten aan recep- 
toren van een zeker type, zoals een weefsel die volgens de op bl. 82 
gevoerde redenering zou kunnen bezitten: 

De karakteristieke algemene structuur, welke de haptophore groepen 
van dergelijke virussoorten zou kenmerken, zou zijn tegenhanger 
kunnen vinden in de receptoren van de weefsels, tot welke zij affiniteit 
vertonen, aldus de voorwaarden vormend voor het interferentie- 
verschijnsel en voor de bijzondere cellulaire tropismen, welke aan 
verschillende virusgroepen worden toegeschreven. 

Dat niettemin met de mogelijkheid van het bestaan van meerdere 
haptophore groepen rekening dient te worden gehouden, behoeft 
nauwelijks gezegd te worden en wordt bovendien aangetoond door 
een recente mededeling van Walker en Horsfall: Nadat zij de anti- 
lichamen van een anti-PRs-serum door het desbetreffende virus 
hadden laten binden, bleek het neutraliserend vermogen in proef- 
dieren sterker gedaald te zijn dan de agglutinatieremmingstiter 

(117) • Het schijnt dus, dat de antilichamen welke in de haemagglu- 
tinatieremmingsproeven worden gemeten, niet identiek zijn aan die, 
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welker activiteit in de neutralisatieproef in vivo wordt nagegaan; 
hieruit kan men afleiden, dat het virus tenminste twee verschillende 
antigenen, wellicht dus twee verschillende haptophore groepen moet 
bezitten. 

Deze conclusie is slechts gegrond op het vermoeden, dat het PR8- 
virus twee verschillende antilichamen zou hebben opgewekt. Daar- 
naast is door Dinger en Wolff op overtuigende wijze aangetoond, 
dat verschillen in de aviditeit van een antiserum ten opzichte van ver- 
schillende haptophore groeperingen kunnen voorkomen. Past men deze 
mogelijkheid toe op de bevindingen van Walker en Horsfall, dan 
schijnt het denkbeeld van het bestaan ener enkelvoudige haptophore 
groep toch nog gehandhaafd te kunnen worden: Het begrip „avidi- 
teit” is gebonden aan één enkel antilichaam; de gevolgtrekking van 
Walker en Horsfall berust op de veronderstelling, dat twee verschil- 
lende antilichamen in het serum aanwezig zijn en zou dus haar grond 
verliezen, indien kon worden aangetoond, dat de gang van zaken, 
welke aan hun bevindingen ten grondslag ligt, analoog is aan die, 
welke door Dinger en Wolff werd beschreven, anders gezegd: dat 
slechts één antilichaam in het spel is. 

Ofschoon het verschil in aviditeit al evenzeer wijst op verschillen 
tussen de haptophore groeperingen, geeft hun onderlinge competitie 
ook blijk van hun grote overeenkomst, gelijk op bl. 87 werd betoogd. 
Zo schijnt het niet onmogelijk, dat ook de ervaringen van Walker 
en Horsfall een plaats zullen kunnen vinden in het hier beschreven 
schema van veronderstellingen. 

Wat de ervaringen met de Francis-inhibitor betreft, in de inleiding 
werd er reeds op gewezen, hoe een dergelijke stof juist als porte 
d’entrée voor een virus-infectie dient, krachtens zijn gevoeligheid 
voor de enzymatische destructie door het virus. Kan het virus deze 
functie dan al niet uitoefenen in de temperatuur waarbij de haemag- 
glutinatie plaats vindt (40 C.), in vivo zal het zich met behulp van 
zijn enzymatisch vermogen spoedig van de „inhibitor” ontdoen 
om vervolgens de receptoren van het gevoelige weefsel aan te tasten. 

Merkwaardig is, dat deze Francis-inhibitor, de receptor-substantie, 
zowel in erythrocyten als in levende weefselcellen voorkomt, hetgeen 
op een gedeeltelijke overeenkomst zou kunnen wijzen van de hap- 
tophore groepen, welke zich met dergelijke inhibitoren binden. 
Ongetwijfeld is hier sprake van een weinig specifieke reactie, waarbij 
zeer zeker geen harmonisch reageren van determinerende receptor- 
factoren met de specifieke structuur van haptophore groepen in het 
spel is. Evenals de receptoren schijnen dus ook de haptophore groepen 
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van diverse, met name de influenza- en de murine poliomyelitis-virus- 
soorten, ten dele in hun structuur met elkaar overeen te komen. 

Dat wijzigingen in het karakter ener haptophore groep mogelijk 
zijn, schijnt aangetoond te worden door een aantal gelijksoortige 
waarnemingen, waarvan de volgende een voorbeeld is: Van amnion- 
of allantoisvocht, dat vers geïsoleerd influenza-virus bevat, is de 
agglutinatie titer ten opzichte van menselijke erythrocyten nog aan- 
zienlijk hoger dan de titer voor kippenerythrocyten, een verhouding, 
welke zich bij voortdurend overenten op bebroede kippeneieren gaan- 
devveg in omgekeerde zin wijzigt, totdat de door Dinger en WolfF be- 
schreven toestand is ontstaan (Burnet, Gheng-I-Wang (22), Kalter 
(69), Dinger en Wolff (36) ) : wellicht een blijk van aanpassing aan de 
nieuwe voedingsbodem en een argument voor het „levend zijn” 
van het virus. 

Terloops zij opgemerkt, dat met deze eigenschap van het virus 
rekening moet worden gehouden bij een bepaling van de virusconcen- 
tratie aan de hand van de haemagglutinatietiter: Ten eerste zal men 
nimmer de titers van verschillende stammen van eenzelfde virussoort 
zonder meer met elkaar mogen vergelijken, ten tweede moet men 
ook bij één enkele stam op een dergelijke wijziging van karakter be- 
dacht zijn. 

(Behalve de mogelijkheid ener geleidelijke wijziging in de structuur 
der haptophore groepen kan men zich deze voorstellen, dat virus- 
deeltjes welke reeds een haptophore groep bezaten, die een agglu- 
tinatie van kippenerythrocyten kon bewerkstelligen, langzamerhand 
in aantal toenemen ten koste van die, welke de agglutinatie van de 
menselijke erythrocyten veroorzaken. Een dergelijke veronderstelling 
werd door Dr. Jungeblut in een persoonlijke mededeling geopperd, 
toen hij de karakterverandering van het SK-virus trachtte te ver- 
klaren door het bestaan aan te nemen van neurotrope en viscerotrope 
poliomyelitis-viruspartikeltjes; bij het overbrengen van de stam op 
muizen zouden de laatste zich ten koste van de eerste ontwikkelen. 
Echter, zoals Dr. Jungeblut zelf opmerkt: „This notion is not easily 
to prove, nor to disprove”.) 

Elutie 
Behalve het vermogen tot hechting en tot infectie bezit het virus- 

partikeltje de capaciteit tot elueren: tot enzymatische aantasting van 
de virus-receptor. 

Ook deze functie schijnt gebonden te zijn aan een ander deel 
van het viruspartikeltje dan datgene, dat de haptophore groep 
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uitmaakt: Werd zo even besproken, hoe eenvoudige verhitting de 
infectiviteit opheft met behoud van het hechtend vermogen, op 
bladzijde 12 werd reeds aangehaald, hoe Hirst het vermogen tot 
elutie als gevolg van dezelfde behandeling verloren zag gaan. Ook 
Chu nam waar, dat zowel de enzymatische werking van het „Lee”- 
virus op de Francis-inhibitor als het vermogen tot elutie na ver- 
hitting gelijkelijk verloren gingen. Een merkwaardig verschil vond 
hij echter bij gebruik van formaline: Terwijl bij lage concentraties 
reeds de infectiviteit, bij hogere concentraties en langere tijd van 
inwerking ook het haemagglutinerend vermogen van de onderzochte 
virussoorten (pseudo-kippenpest-virus, ,,Lee”-virus) verloren ging, 
bleef de eluerende functie nog geruime tijd behouden. 

Chu verbindt aan dit resultaat geen bepaalde gevolgtrekkingen. 
Mocht men het willen beschouwen als argument voor een ver- 
schillende localisatie van de hechtende, resp. de eluerende functies, 
dan zij erop gewezen, dat deze uitkomst ook het gevolg kan zijn 
van een algemene daling in de virusconcentratie van de door Chu 
gebruikte suspensies, doordat het formaline een groot deel van de 
viruspartikeltjes volkomen gedenatureerd heeft. Dientengevolge zou 
een haemagglutinatie niet meer mogelijk zijn, een hechting en elutie 
van de overgebleven virusdeeltjes nog wel. 

Wel wijst Chu op de invloed, welke het eluerend vermogen op de 
haemagglutinatie kan uitoefenen. Zo vond hij een verhoging van de 
agglutinatietiter na verhitting tot een temperatuur van 56o C. De 
haemagglutinerende potentie was dezelfde gebleven, het vermogen 
tot elutie, tot het opheffen van de agglutinatietoestand, was verdwenen. 
Zelfs wordt de werking van zekere agglutinatie-inhibitoren in allan- 
toisvocht door deze onderzoeker toegeschreven aan hun vermogen, 
de elutie te bevorderen (Chu 23, 24). 

Bij het kennisnemen van deze discussie zal de lezer zich node 
hebben kunnen onttrekken aan de indruk, dat nog zeer veel onder- 
zoek verricht zal dienen te worden, eer van een helder inzicht in de 
betrekkingen tussen virus en celwand sprake zal kunnen zijn. Niet 
dan met onbeholpen methoden en grove maatstaven kon deze materie 
bij het beschreven onderzoek benaderd worden, zonder enige moge- 
lijkheid tot het wezen der zaak door te dringen; het woord zij dan ook 
aan de biochemicus, wiens zuiverder werkmethoden en inzicht in 
de fijne structuur van weefsels en organische stoffen wellicht tot een 
logische analyse van het eerste stadium van het infectie-proces zullen 
kunnen voeren. 
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Bij herhaling was het niet mogelijk, een uitgesproken gedachten- 
gang door eigen proefnemingen aan waarschijnlijkheid te doen winnen. 

De aangevoerde argumenten mochten wellicht rechtvaardigen, 
dat zij genoemd werd, zij missen de kracht en ook de pretentie van 
te overtuigen. Slechts wordt gehoopt, dat zij in het licht van andere 
ervaringen van voldoende gewicht zullen blijken om een verder 
onderzoek in de aangegeven richting te wettigen. 



IMMUNISATIESCHEMA 

Ten gebruike bij de haemagglutinatieremmingsproeven met antisera 
werden antilichamen opgewekt bij konijnen door middel van regel- 
matige subcutane of intramusculaire inspuitingen van de betreffende 
virussoorten in de vorm van gecentrifugeerde suspensies van virus- 
houdend hersenweefsel. Daarnaast werd een dier behandeld met 
suspensies van normale muizenhersenen: „N.m.h.-serum”. 

De onderstaande tabel geeft de toepaste doseringen weer: 

TABEL 36 

IMMUNISATIESCHEMA 

Virus 
Sus- 
pen- 
sie 

Dosering 

íe 
week 

2e 
week 

3e 
week 

4e 
week 

5e 
week 

6e 
week 

7e 
week 

8e 
week 

9e 
week 

Lansing  
Yale-SKa   
Yale-SKb  
Columbia-SK  
MM  
EMC  
„Jap. B”  
Jap- B  
High Lansing P/S !.. 
High Lansing P/S II 
High Lansing Schultz 
Amer, paarden- ) Oost 
encephalitis ) West 
St.-Louis encephalitis . 
LCM „de N.”  
Rabies  
„N.m.h.-serum”  

5% 
1% 

0-5 
O.Q 

I 

0-5 
1-5 
i 

2 
1-5 

2-5 
2 

afkomstig uit geïmmuniseerde cynomolgus-aap 
1% o. i 0.2 0.3 0.4 0.5 i 2 
1% 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 i 2 
1% 0.2 0.5 i 1.5 2 3 4 

5% 0.5 i 1.5 2 2.5 5 5 
toegezonden door Dr. A. B. Sabin 
1% 0.2 0.5 i 1.5 2 3 4 
1% 0.2 0.5 i 1.5 2 3 4 
1% 0.2 0.5 i 1.5 2 3 4 
1% 0.2 0.5 i 2 5 0.2 0.5 
1% 0.2 0.5 i 2 5 0.2 0.5 

5% 0-5 i 1-5 2 2.5 5 5 
5% 0-5 1 1-5 2 2.5 5 5 
1% 0.2 0.5 i 25 0.2 0.5 

5% 0.5 i 1.5 2 2.5 5 5 

Voor de eerste vijf inspuitingen van het virus van de Amerikaanse paarden- 
encephalitis, Oostelijk en Westelijk type, en van het „virus fixe” van de rabies 
werden suspensies gebruikt, welke na toevoeging van 1 °/00 formaline gedurende 
7 dagen bij een temperatuur van 40 C. bewaard waren geweest. Voor de latere 
injecties werden gewone suspensies toegepast. 
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Het literatuuroverzicht geeft een korte beschrijving van de agglu- 
tinatie van kippenerythrocyten door het influenza-virus en van de 
daarmede samenhangende processen, alsook van de voornaamste 
proefnemingen en hypothesen, welke naar aanleiding van deze reacties 
werden uitgevoerd en opgesteld. 

Na een vermelding van de toegepaste materialen en methodiek, 
een bespreking van „high” en „low” stammen van poliomyelitis- 
virussoorten en een voorstel tot voorlopige definitie ener „Columbia- 
SK-groep” van murine poliomyelitis-virusstammen, geeft het tweede 
hoofdstuk een uitvoerig verslag van de eigen experimenten en van de 
verkregen resultaten: 

De oorspronkelijke ,,Lansing-” en „Yale-SK”-stammen waren 
niet in staat een agglutinatie van menselijke of schapenerythrocyten 
te veroorzaken. 

In ongeveer 600 titraties van 300 verschillende suspensies brachten 
de stammen „Columbia-SK”, „MM” en „EMC” een duidelijke 
agglutinatie van schapenerythrocyten teweeg tot een gemiddelde 
titer van 1 : 320; 0,9 % van deze proeven leverde een negatief resultaat 
op. De suspensies werden nagenoeg uitsluitend bereid uit virus- 
houdende muizenhersenen. 

Deze drie stammen van de „Columbia-SK-groep” bezitten gemid- 
deld io10 LD50/I ccm. voor muizen bij intracerebrale enting, de 
Lansing- en Yale-SK-stammen niet meer dan IO2-IO3 LD60/I ccm. 
Het is nog niet uitgemaakt, of het onvermogen van de twee laatst- 
genoemde stammen, schapenerythrocyten te doen agglutineren, 
moet worden toegeschreven aan een structuur, welke van die der 
agglutinerende virussoorten afwijkt dan wel of het veeleer verklaard 
moet worden uit hun aanzienlijk lagere concentratie. 

De haemagglutinatie werd geremd door de homologe antisera van 
de werkzame virussoorten en bovendien door heterologe sera van 
dezelfde groep, zodat deze proeven in vitro een tegenhanger vormen 
van de experimenten, waarmede Dick, Smadel en Warren de overeen- 
komst in antigene structuur van de Columbia-SK-, MM- en EMC- 
stammen in de dierproef aantoonden. De remmingstiter was omgekeerd 
evenredig aan het aantal gebruikte agglutinerende eenheden (A.E.). 
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De reactie werd niet geremd door de immuunsera van de „laag- 
virulente” Lansing- en Yale-SK-stammen, noch door die van de 
verwekkers van de St. Louis encephalitis en van de Amerikaanse 
paardenencephalitis, Westelijk en Oostelijk type, of van de „hoog- 
virulente” Lansing-stammen „P/S I” en „Sanders”, de stammen 
„Armstrong” en „de N.” van het virus van de lymphocytaire chorio- 
meningitis, het „virus fixe” van de rabies of door een serum, bereid 
door regelmatige injecties van een konijn met een gecentrifugeerde 
suspensie van normale muizenhersenen. 

Behalve die van de „Golumbia-SK-groep” s.s. bezaten de antisera 
van de „hoog-virulente” Lansing-stammen „P/S lí” en „Schultz” 
een duidelijke agglutinatie-remmende invloed. 

Van dertien andere neuro trope virussoorten, welker agglutinerende 
invloed op menselijke en schapenerythrocyten werd nagegaan, 
toonden slechts de „hoog-virulente” Lansing-stammen „P/S II” 
en „Schultz” zich in staat, een agglutinatie van schapenerythrocyten 
te veroorzaken. 

Dat deze regelmatig optredende reacties van dezelfde aard zijn 
als de tevoren beschreven haemagglutinatie door de Columbia-SK- 
en verwante virussoorten bleek daaruit, dat zij niet slechts door 
hun homologe antisera, doch ook door die van de „Columbia-SK- 
groep” geremd werden; deze ervaring was in overeenstemming met 
de resultaten van gekruiste neutralisatieproeven, welke bij proef- 
dieren werden uitgevoerd. 

De agglutinerende invloed op schapen- en kippenerythrocyten, 
welke aan het virus van de Japanse encephalitis B wordt toegeschreven, 
kon met de door ons gebruikte stam „Okinawa” niet worden aange- 
toond, hetgeen waarschijnlijk te wijten is aan haar zeer lage concen- 
tratie in muizenhersenen: io2 LD50/I ccm. 

De stammen „FA” en „GD VU” van het Theiler’s virus van de 
spontane muizenencephalomyelitis onderscheidden zich van de 
bovengenoemde virussoorten, doordat zij geen agglutinatie van scha- 
penerythrocyten konden teweegbrengen, daarentegen wel menselijke 
O-erythrocyten wisten te agglutineren tot gemiddelde titers van 
i : 280 resp. 1 : 512. Deze agglutinatie kon door middel van homologe 
antisera verhinderd worden; zij onderging geen invloed van andere 
sera. 

De verwekkers van de St. Louis encephalitis en van de Amerikaanse 
paardenencephalitis, Westelijk en Oostelijk type, bleken niet in 
staat, menselijke of schapenerythrocyten te doen agglutineren, 

7 
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zomin als de „hoog-virulente” Lansing-stammen „P/S I” en „San- 
ders”, de stammen „Armstrong” en „de N.” van het virus van de 
lymphocytaire choriomeningitis en het „virus fixe” van de rabies. 

De agglutinatie van schapenerythrocyten onder invloed van de 
virussoorten van de „Golumbia-SK-groep” werd voornamelijk bestu- 
deerd aan de hand van gegevens, welke met gebruik van het Columbia- 
SK-virus werden verkregen. 

Adsorptie van het virus aan de erythrocyten gedurende het aggluti- 
natie-proces kon duidelijk worden aangetoond: Hoogstwaarschijnlijk 
neemt het virus zelf deel aan de reactie en niet een loslaatbaar onder- 
deel ervan. 

Indien het Columbia-SK-virus aan ultraviolette straling onder- 
worpen werd, behield het zijn haemagglutinerend vermogen, ver- 
toonde echter een sterke afname van de infectiviteit: Het oorspron- 
kelijke aantal van plm. io10 LD 50/i ccm. daalde tot io3-o LDS0/i ccm. 

Met het virus, dat zijn virulentie totaal verloren had, kon bij muizen 
geen immuniteit worden opgewekt. 

In weerwil van talrijke pogingen daartoe kon geen elutie van het 
virus of aantasting van de „virus-receptoren” worden aangetoond, 
zodat het niet mogelijk was, het virus te zuiveren door middel van de 
agglutinatie-elutie-methode van Francis en Salk. Een bevredigende 
verklaring voor deze ervaring is nog niet gevonden. 

Ruwe fikraten van cholera-vibrionen, bereid volgens de methode 
van Burnet, bewerkten daarentegen een sterke vermindering van de 
gevoeligheid van schapenerythrocyten voor de agglutinerende invloed 
van alle tot de „Golumbia-SK-groep” behorende virussoorten. Deze 
uitwerking was, naar kon worden aangetoond, niet het gevolg van 
enige invloed van het cholera-filtraat op het virus, zodat zij wellicht 
verklaard kan worden door de aanwezigheid van een receptorver- 
nietigend agens in de cholerafiltraten aan te nemen. De „remmings”- 
titers, welke in quantitatieve proeven verkregen werden, varieerden 
van i : 640 tot 1 : 10240, afhankelijk van de verschillende RDE- 
preparaten. Geen opvallende verschillen werden waargenomen bij 
gebruik van verschillende aantallen van A.E., behalve na het gebruik 
van slechts één agglutinatie-eenheid. 

Met dezelfde cholera-extracten werden haemagglutinatieremmings- 
proeven uitgevoerd met gebruikmaking van influenza-virus en kippen- 
erythrocyten; zij leverden remmingstiters op van 1 : 200 tot 1 : 800, 
terwijl de boven beschreven experimenten een gemiddelde titer van 
i : 6900 gaven, aldus blijk gevend van een tienmaal groter effect 
van het cholerafiltraat. 
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De tamelijk uitgebreide proefnemingen, welke met door Seitz-filters 
gevoerde suspensies van virushoudende en normale muizenhersenen 
werden uitgevoerd, duidden op de aanwezigheid van een haemag- 
glutinine voor schapenerythrocyten in normaal hersenweefsel en van 
tenminste één, wellicht twee haemagglutinatie-inhibitoren, eveneens 
in normale muizenhersenen: 

Gefiltreerde suspensies van muizenhersenen, uit normaal dan wel 
uit virushoudend materiaal bereid, veroorzaakten zonder uitzondering 
een duidelijke haemagglutinatie tot een gemiddelde titer van plm. 
i : 640. 

Gecentrifugeerde suspensies van normaal hersenweefsel gaven een 
aanzienlijke daling van de agglutinatietiters van influenza-A-virus 
en kippenerythrocyten en hadden ook enige invloed op de haemag- 
glutinatiereacties van de virussoorten van de „Columbia-SK-groep”. 

De invloed van het haemagglutinine was, naar kon worden aange- 
toond, afwezig in verse, gecentrifugeerde, niet gefiltreerde hersen- 
suspensies. 

De betekenis van de inhibitor wordt besproken met het oog op de 
snelle afname van het haemagglutinerend vermogen van gecentri- 
fugeerde virussuspensies, welke uit virushoudende muizenhersenen 
bereid waren en bij een temperatuur van 40 C. bewaard werden. 
Een verklaring voor deze titerdaling wordt gezocht in de veronder- 
stelling, dat de bovengenoemde inhibitor zich geleidelijk hecht aan 
de viruspartikeltjes of aan dat onderdeel ervan, dat voor de haemag- 
glutinatiereactie verantwoordelijk kan worden geacht, een proces, 
dat slechts mogelijk is als de suspensie in vloeibare, niet-bevroren 
toestand bewaard wordt. 

De stammen Columbia-SK en MM konden met succes worden gekweekt 
in bevruchte en bebroede kippeneieren na enting op de chorio- 
allantoismembraan; de virusconcentratie bleek echter te laag (104 

LD60/I ccm.) om een agglutinatie van schapenerythrocyten teweeg 
te kunnen brengen; betere resultaten werden verkregen met het 
hersenweefsel en het amnionvocht van de als regel 13 dagen oude 
embryonen, welke een haemagglutinatie veroorzaakten tot titers, 
variërend van 1 : 160 tot 1 : 320. Deze methode was uiteraard te 
bewerkelijk om regelmatig te worden toegepast. 

In hoofdstuk IV wordt een aantal proeven beschreven, in welke 
getracht werd een infectie van muizen met het Columbia-SK-virus 
te voorkomen door fikraten van cholera-vibrionen toe te dienen 
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vóór, tijdens of na het ogenblik waarop het virus was gegeven. 
Beide substanties werden in de peritoneale holte ingespoten. Deze 
behandeling leidde tot een daling in mortaliteit variërend van o tot 
loo % en gemiddeld 35 % bedragend op een totaal van 277 proef- 
dieren; bovendien vertoonde zich in de dieren, voor welke de bescher- 
ming onvoldoende bleek, een verlenging van de normale incubatietijd 
van 5 dagen met h tot 15 dagen, gemiddeld 2 dagen. 

Een belangrijke voorwaarde voor dergelijke resultaten is, dat het 
receptoren vernietigende enzym, hetwelk in de cholerafiltraten aan- 
wezig wordt geacht, ongeveer daar ter plaatse wordt aangebracht, 
waar de aanval van het virus verwacht moet worden. 

In de hier beschreven experimenten werd deze voorwaarde gemak- 
kelijk vervuld door beide agentia in de buikholte te brengen. Geen 
succes werd verkregen, indien ze langs verschillende wegen toegediend 
werden, het cholerafiltraat b.v. door subcutane injectie, het Columbia- 
SK-virus daarentegen per os of door intraperitoneale enting. Het 
receptor-vernietigend agens in de toegepaste ruwe cholera-extracten 
bleek niet in staat de bedreigde gebieden te bereiken. 

Ofschoon deze bevindingen geen nieuwe vooruitzichten ten aanzien 
van een mogelijke chemotherapie van virusziekten schijnen te openen, 
geven zij blijk van het waardevolle feit, dat het receptor-vernietigende 
agens in Vibrio cholerae, wat het ook zijn moge, zijn invloed niet 
slechts uitoefent op de betrekkingen tussen virus en celwand voor 
de influenza-groep, doch ook op die voor de „Columbia-SK-groep” 
van murine poliomyelitis-virussoorten, en dat het inwerkt op zulke 
verschillende substraten als schapenerythrocyten en de epitheliale 
bekleding van de buikholte van witte muizen. 

In de discussie wordt de agglutinatie van schapenerythrocyten 
door de vertegenwoordigers van de „Columbia-SK-groep” van murine 
poliomyelitisvirussoorten vergeleken met haar welbekende pendant: 
de agglutinatie van kippenerythrocyten onder invloed van de virus- 
soorten van de influenza-groep; punten van overeenkomst en van 
verschil worden aangeduid en als voornaamste nadelen van de 
methoden, welke ter bereiding van de virussuspensies gebezigd werden, 
zijn hun kostbaarheid, hun bewerkelijkheid en de slechte houdbaar- 
heid hunner producten genoemd. 

Gehoopt wordt, dat middelen zullen worden gevonden ter verhoging 
van de virusconcentratie in het allantoisvocht of ter zuivering en 
concentratie van de bovengenoemde suspensies. Mocht zij ver- 
wezenlijkt worden, dan zou de laatstgenoemde methode van dienst 
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kunnen zijn teneinde uit te maken, of het uitblijven van enige haemag- 
glutinerende invloed van de Lansing- en Yale-SK-stammen een 
gevolg is van fundamentele verschillen tussen deze virussoorten en 
die, welke tot de ,,Columbia-SK-groep” behoren, dan wel of de 
verklaring voor hun verschillend gedrag gezocht moet worden in 
hun aanmerkelijk lagere concentratie. 

Enkele algemene aspecten van virus-haemagglutinatie-reacties en 
van de betrekkingen tussen virus en celwand worden overwogen en 
hun betekenis wordt besproken. 

De hechting van een virus aan de celwand wordt erkend als een 
inleidende en onmisbare stap in het infectieproces. De aanwezigheid 
van een niet specifieke „receptor-substantie” in de wanden van alle, 
of nagenoeg alle cellen, welke voor een virus-infectie ontvankelijk 
zijn, wordt verondersteld op verschillende gronden, die aan anderer 
en eigen ervaringen zijn ontleend. 

Dat deze receptor-substantie de drager zou zijn van zekere mole- 
culaire groeperingen, welke de specifieke gevoeligheid van diverse 
weefsels voor een infectie door bepaalde groepen van virussoorten bepa- 
len, wordt op grond van verschillende redenen waarschijnlijk geacht. 

Tenslotte wordt de mogelijkheid overwogen van het bestaan 
van nog andere factoren, welke een nauwe samenhang met de inwen- 
dige celstructuur zouden vertonen en die voor een gegeven virus de 
mogelijkheid, werkelijk in de cel door te dringen, zouden bepalen. 

Voorts wordt de aard van het haptophore deel van het virus- 
partikeltje besproken. Op grond van recente mededelingen wordt 
het bestaan van twee, hoogstwaarschijnlijk meer haptophore groepen 
mogelijk geacht. Uit eigen en andere ervaringen worden gegevens 
verzameld, die wijzen op een sterke overeenkomst in de structuur 
van al deze groepen en welke het denkbeeld steunen van één enkel- 
voudige haptophore groep; deze groep zou een karakteristieke samen- 
stelling vertonen in de exponenten van een zekere, bijvoorbeeld 
neurotrope, groep van virussoorten, zou echter een afwijkende schake- 
ring bezitten in elke aparte soort en zelfs een nog fijnere facettering 
vertonen in de verschillende stammen van één enkele virussoort, 
teneinde aldus de hechting aan verschillende weefsels mogelijk te 
maken. De mogelijkheid van het optreden van variaties in het patroon 
van deze kleine facetten, als blijk van aanpassing van het virus aan 
een nieuwe voedingsbodem, wordt erkend. 

De gedachte wordt uitgesproken, dat de karakteristieke algemene 
structuur, welke de haptophore groepen van de virussoorten van een 
zekere groep (zie boven) zou kenmerken, zijn tegenhanger zou kunnen 
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vinden in de receptoren van zekere weefsels, aldus de voorwaarden 
vormend voor het interferentie-verschijnsel en voor de kenmerkende 
cellulaire tropismen, welke aan verschillende virus-groepen worden 
toegeschreven. 

Het receptor-„vernietigend” vermogen van het viruspartikeltje 
wordt beschouwd als identiek aan het vermogen tot elueren van de 
celwand (of deze zelfs te doorboren) ; dit vermogen zetelt, naar werd 
aangetoond, in een andere structuur dan die van de haptophore 
groep of groepen. 



SUMMARY 

In the introductory note a concise survey is given of the experiments, 
initiated by Hirst’s discovery of the influenza-chick red cell-agglu- 
tination phenomenon in 1941, and of the principal theories based 
thereon. 

After a description of materials and methods, followed by a dis- 
cussion of “high” and “low” strains of poliomyelitis viruses and the 
proposal of a provisional definition of a “Columbia-SK-group” of 
murine poliomyelitis viruses, the second chapter gives a detailed 
record of the author’s experiments and of the results obtained. 

The original Lansing and Yale-SK-strains definitely failed to 
cause agglutination of human or sheep red blood cells. 

The Columbia-SK-, MM-, and EMG-strains in approximately 
600 titrations of 300 different suspensions gave rise to a marked agglu- 
tination of sheep erythrocytes to an average titre of 1/320; 0.9% 
of these tests yielded negative results. The suspensions were prepared 
almost exclusively from virus-containing mouse brain tissue. 

The number of LD50 for mice of these three viruses of the “Columbia 
SK-group” averages io10/i ccm., in the Lansing and Yale-SK- 
strains it does not exceed IO

2
-IO

3
/I ccm. Whether the inability of 

the last two strains to agglutinate sheep RBC ought to be explained 
by attributing different properties to them as distinct from the agglu- 
tinating viruses, or whether it is simply due to their considerably 
lower concentration, has not yet been decided. 

Haemagglutination was inhibited by homologous antisera against 
the active viruses as well as by heterologous sera of the same group, 
making these in vitro tests a counterpart of those with which Dick, 
Smadel and Warren demonstrated the antigenic similarity of the 
Columbia-SK-, MM- and EMC-viruses in vivo. The inhibition 
titre was inversely proportional to the number of agglutination units 
used. 

The reaction was not inhibited by immune-sera of the “low” 
Lansing and Yale-SK viruses, nor by those of the viruses of the St. 
Louis encephalitis and the American equine encephalitis, Western 
and Eastern types, or of the “high” Lansing strains “P/S I” and 
“Sanders”, the strains “Armstrong” and “de N.” (Dutch) of the 
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lymphocytic choriomeningitis virus, the “virus fixe” of rabies, or by 
a serum, prepared by injecting a rabbit regularly with a centrifu- 
gated suspension of normal mouse brains. 

Besides the sera of the Columbia-SK group s.s. those of the “high” 
Lansing strains “P/S 11” and “Schultz” possessed a marked agglu- 
tination-inhibiting influence. 

Of thirteen other neurotropic viruses, which were examined for 
haemagglutinating properties with regard to human and sheep erythro- 
cytes, only the two “high” Lansing strains “Schultz” and “P/S II” 
were able to cause agglutination of sheep RBG. These regularly 
appearing reactions proved to be of the same nature as the previously 
described agglutination by the Columbia-SK and related viruses by 
being inhibited not only by their homologous antisera, but also by 
those of the “Columbia-SK-group”; this experience was in accordance 
with the results of crossed neutralisation tests carried out in living 
animals. 

The agglutinating influence on sheep and fowl erythrocytes, attributed 
to the Japanese encephalitis B virus, could not be demonstrated in 
the “Okinawa” strain, probably because of its very low concentration 
in mouse brain tissue: io2

 LD50/I ccm. 
The “FA” and “GD YU” strains of Theiler’s virus of the spon- 

taneous murine encephalomyelitis distinguished themselves from those 
mentioned above by their inability to agglutinate sheep red cells as 
opposed to their haemagglutinating influence on human O erythro- 
cytes, resulting in average titres of 1/280 and 1/512 respectively. 
This agglutination could be prevented by means of homologous 
antisera. 

The viruses of the St.-Louis encephalitis and of the American 
equine encephalitis, Western and Eastern types, as well as the “high” 
Lansing strains “P/S I” and “Sanders”, the strains “Armstrong” 
and “de N.” of the lymphocytic choriomeningitis virus and the 
“virus fixe” of rabies, were unable to agglutinate human or sheep 
erythrocytes, often in spite of their high virulence in mice. 

The agglutination of sheep red cells by the viruses of the “Columbia- 
SK-group” was studied chiefly on the basis of data obtained with 
the use of the Columbia-SK strain. 

Adsorption of the virus by the erythrocytes during the agglutination 
process could be clearly demonstrated, thereby showing that the virus 
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itself, and not some dissociable part of it, takes part in the reaction. 
After exposure to ultraviolet irradiation under suitable conditions, 

the Columbia-SK-virus retained its haemagglutinating power, but 
suffered a drop in infectivity from its original IO

10
LD60/I ccm. in 

mice to io3-o LD60/I ccm. 
This treated virus, when non-infective, did not produce any 

immunity in mice. 
In spite of numerous efforts no elution of the virus or destruction 

of virus receptors could be obtained, so that attempts to concentrate 
and purify the virus by means of Francis and Salk’s agglutination- 
elution technique were doomed to failure. As yet no satisfactory 
explanation for this fact has been thought of. 

Crude filtrates of Vibrio cholerae however, prepared according to 
Burnet’s method, caused a marked decrease in the susceptibility of 
sheep erythrocytes to the agglutinating influence of all the viruses 
belonging to the “Columbia-SK-group”. As it could be shown that 
this effect was not due to any action of the cholera extracts on the 
viruses, it may be explained by assuming the presence of a receptor- 
destroying agent in our filtrates of Vibrio cholera. The titres obtained 
in quantitative tests ranged from 1/640 to 1/10240, varying with the 
various RDE-preparations. No striking differences were observed 
when using different amounts of A.U., except after the use of only 
one agglutination unit. 

With the same cholera extracts hemagglutination-“inhibition”-tests 
were carried out with influenza viruses and fowl erythrocytes; they 
showed inhibition titres from 1/200 to 1/800, whereas the above 
mentioned experiments gave an average titre of about 1/6900, showing 
an effect ten times greater. 

The rather extensive experiments carried out with Seitz-filtered 
suspensions of virus-containing and normal mouse brains gave evidence 
of the presence of a haemagglutinin for sheep erythrocytes in normal 
brain tissue, and of at least one, possibly two haemagglutination- 
inhibitors, also in normal mouse brains: 

Filtrated mouse brain suspensions, whether derived from normal 
or from infected materials, gave rise without exception to a clearly 
distinguishable haemagglutination at an average titre of approx. 
1/640. Centrifuged suspensions of normal brain tissue showed a 
markedly diminishing influence on influenza-chick red cell agglu- 
tination titres and a slight interference with the haemagglutination 
reactions of the viruses of the Columbia-SK-group. 
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The influence of the haemagglutinin, however, was proved to be 
absent in fresh, centrifuged and unfiltered brain suspensions. 

The importance of the inhibitor is discussed with regard to the 
rapid decrease of the haemagglutinating potency of centrifuged virus 
suspensions, which had been prepared from virus-containing mouse 
brains and stored at a temperature of 40 C. An attempt has been 
made to explain this fall in titre by assuming a gradual attachment 
of the aforesaid inhibitor to the virus particles or to that part of 
them that may be held responsible for the haemagglutination, a process 
which is only possible when the suspension is not stored in frozen state. 

Though the Columbia-SK and MM-strains could be successfully 
propagated in chick embryos after inoculation onto the chorio- 
allantoic membrane, the virus concentration in the allantoic fluid 
proved too low (LD50 : IO4/I ccm.) to bring about an agglutination 
of sheep erythrocytes; the brain tissue and amnion fluid of the ap- 
proximately 13 days old chick embryos yielded better results and 
caused haemagglutination in titres varying from 1/160 to 1/320. 
This method was, of course, too elaborate to deserve a regular ap- 
plication. 

The fourth chapter describes several successful attempts to prevent 
Columbia-SK-infections in mice by means of administering extracts 
of V. cholera before, during and after the moment the virus was 
given. Both substances were injected into the peritoneal cavity. This 
treatment resulted in a decline of mortality ranging from o—100 % 
and averaging 35 % on a total of 277 experimental animals, and in 
an increase in the usual incubation time of 5 days to a period of 
from I to 15 days with an average of about two days. 

An important condition for such results is that the receptor de- 
stroying enzyme, which is supposed to be present in cholera extracts, 
be deposited on approximately the same place as that where the 
viral attack has to be expected. 

In the experiments described here this condition was easily satisfied 
by injecting both agents into the peritoneal cavity. No success was 
obtained when the animals received them by different routes, e.g. 
the cholera extracts by subcutaneous injection and the Columbia- 
SK-virus by oral administration or by intraperitoneal inoculation: 
The receptor destroying agent in our crude cholera preparations 
was not able to reach the threatened regions. 

Although these findings do not seem to offer new approaches to 
a possible chemotherapy of virus diseases, they give evidence of the 
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valuable fact, that the receptor destroying agent in Vibrio cholerae, 
whatever it may be, not only exercises its influence on virus-cell 
relationships of the mumps-influenza group, but also on those of the 
Columbia-SK-group of murine poliomyelitis viruses, thereby acting 
on such different substrates as sheep erythrocytes and the epithelial 
lining of the peritoneal cavity of mice. 

In the discussion the agglutination of sheep erythrocytes by the 
members of the “Columbia-SK-group” of murine poliomyelitis-viruses 
is compared with its well-known counterpart, the agglutination of fowl 
red cells by the viruses belonging to the influenza group: similarities 
and differences are pointed out and the principal drawbacks of the 
methods applied to prepare the virus-suspensions : their expensiveness, 
their laboriousness and their poorly preservadle products are mentioned. 

The hope is expressed of finding expedient ways of raising the 
virus-concentration in allantoic fluids, or to find a means to purify 
and concentrate such virus-suspensions as are mentioned above. If 
realized, the latter possibility might prove to be of help in order to 
decide whether the inability of the “low” Lansing and SK strains 
to agglutinate sheep red cells be due to fundamental differences 
between these viruses and those belonging to the Columbia-SK-group 
or whether the explanation for their different behaviour should lie 
in their markedly lower concentration. 

Some general aspects of virus-haemagglutination reactions and of 
the relations between viruses and cellular membranes are considered 
and their significance is discussed. 

The attachment of a virus to the cellular membrane is recognized 
as a preliminary and indispensable step in the process of infection. 
The existence of a non-specific „receptor-substance” present in the 
walls of all, or nearly all, cells that show themselves susceptible to 
a viral infection is assumed on the following grounds: 

a. The undiscriminating action of cholera extracts on such a 
variety of tissues as fowl erythrocytes, sheep erythrocytes, the allantoic 
membrane of incubated hen’s eggs, the epithelial lining of the peri- 
toneal cavity and the epithelium of the respiratory tract of white 
mice, etc. 

b. The finding of protein-like substances, with a marked tendency 
to attach themselves to the “haptophore groups” of quite different 
agglutinating viruses, in many and variegated tissues, body fluids, 
sera, secreta and excreta of man, animals and even hatched eggs, 
often referred to as “Francis inhibitors”; for various and sound 
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reasons these substances are thought to be closely related to the 
so-called receptor-substance. 

That these receptor-substances should be the bearers of certain 
molecular groupings which determine the specific susceptibility of 
various tissues for an infection by certain groups of viruses is rendered 
probable by these reasons: 

a. The “Lee” strain of the influenza B virus is able to abolish the 
inhibiting influence of certain mucinous substances on the haemag- 
glutination reaction without affecting their characteristic structure in 
an appreciable manner, thus suggesting that this influence is due 
to a relatively small part of it. 

b. The viruses of Burnet’s receptor gradient for the most part 
possess a faculty for destroying their own receptors on fowl erythrocytes 
without touching those for other viruses of the same group. If we 
accept the interference phenomenon between the viruses of this group 
as an indication of the existence of a single “influenza group” receptor, 
common to all of them, it must follow that each of these viruses 
merely affects minor parts of this receptor, leaving the rest un- 
impaired. That these small molecular groupings may determine the 
specific receptiveness of the “receptor substance” hardly needs to be 
pointed out. 

It is suggested that each virus utilizes its own specific set of these 
“determinative factors”. That such patterns should partly overlap 
each other, that is, that their composition must be more or less the 
same, is suggested by the increasingly more extensive capacity of 
the viruses in the receptor gradient to destroy also the receptors for 
other viruses as they are placed lower in the series. 

c. The receptor destroying agent in cholera extracts removes the 
“receptors” for the viruses of the receptor gradient according to the 
sequence in which they are figuring in this gradient; this phenomenon 
seems to point to a definite, perhaps linear arrangement of the above 
mentioned “determinative factors”, whereas these are borne by a 
non-specific “receptor-substance”, which is gradually disintegrating 
under the enzymatic activity of the receptor-destroying agent of V. 
cholerae (see fig. 14). 

Finally the possible existence is discussed of further factors, closely 
connected to the internal structure of the cell, which might determine 
the possibility for a given virus to actually penetrate the cell. 

Then the nature of the haptophorous part of the virus particle is 
discussed and on the strength of recent communications the existence 
of at least two, most probably more haptophore groups is assumed. 
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From the writer’s own and other’s experiences, evidence is collected 
pointing to a close similarity between all of these groups and supporting 
the conception of a single, “combined”, haptophore group, possessing 
a characteristic structure in the exponents of a certain group of 
viruses, showing however a different variegation in every separate 
virus strain and even displaying some minor facets in each virus 
particle within one strain, thereby enabling its attachment to slightly 
different tissues; the contingency of the occurrence of variations in 
the pattern of these minor facets as evidence of an adaptation of the 
virus to a new medium is recognized. 

The idea is expressed that the characteristic general structure, that 
would mark the haptophore groups of the viruses of a certain group, 
might find its pendant in that of certain tissues, thus giving rise to 
the interference phenomenon and to the particular cellular tropisms 
which are attributed to several groups of viruses. 

The receptor-destroying ability of the virus particle is considered 
as identical with its capacity to elute from the cellular membrane, 
(perhaps even to pierce its way through it). It is shown to be borne 
by a structure, different from that of the haptophore groups. 

It is regretted that the crude methods and uncertain criteria used 
in the experiments described here gave little chance to gain a deeper 
insight into the first stage of cellular infection, and the opinion is 
expressed that the task of tracking down the ulterior causes of so 
many, as yet unaccountable, phenomena should be carried out in 
close cooperation with biochemical research. 
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STELLINGEN 

I 

De hechting van een virus aan de wand van een gevoelige cel vormt 
een inleidende en onontbeerlijke stap in het infectieproces. 

II 

De verschijnselen van incontinentie, frequente miede, enuresis, haematurie, 
tenesmi, masturbatie, en pijn in lendenen, blaasstreek, lies of genitaliën 
bij jongens vormen een indicatie voor een cysto-urethroscopisch onderzoek 
naar mogelijke inflammatoire, cysteuze of polypeuze zwellingen van de 
colliculus seminalis, welke ook bij kinderen voor de bovengenoemde 
verschijnselen verantwoordelijk kunnen zijn. 

III 

Grote voorzichtigheid is geboden bij het trekken van conclusies omtrent 
de biologische activiteit van stoffen op grond van in vitro waargenomen 
veranderingen in de werking van geïsoleerde enzymsystemen, welke na 
toevoeging van deze stoffen optreden. 

IV 

De argumenten, op grond waarvan MARGULIS, SOLOVIEV en SHUBLADZE 

een virus als de verwekker van de multipele sclerose beschouwen, zijn 
niet voldoende gefundeerd. 

V 

De uitslag van een agglutinatie-remmingsreactie vormt geen betrouwbare 
maat voor het weerstandsvermogen tegen variola-infecties. 

VI 

De theorie van ELIAS doet de noodzaak kennen van een grondige be- 
vestiging van de thans heersende opvattingen betreffende de microscopische 
bouw van de lever. 



VII 

De uitkomst van de differentiatie van 17-ketosteroïden in de urine is niet 
voldoende voor het stellen van een clinische diagnose, en is ook in handen 
van een ervaren clinicus een hulpmiddel, waarvan de waarde niet overschat 
mag worden. 

VIII 

Het functionele samenstel van onderbeen, voet, art. tibio-talare en m. 
triceps surae is naar gelang van de diverse functies, welke het kan uit- 
oefenen, zowel onder de definitie van een hefboom van de eerste orde 
onder te brengen als onder die van een hefboom van de tweede, resp. 
derde orde. Op grond van principiële en van practische redenen ver- 
dient het de voorkeur, genoemd systeem onder alle omstandigheden te 
beschouwen als een hefboom van de eerste orde, waarvan het steunpunt 
in de art. tibio-talare ligt, het lastpunt zich in de capituli matatarsales 
I—V bevindt en waarbij de kracht ter plaatse van de insertie van de 
Achillespees aangrijpt. 

IX 

Inzakking van het voetgewelf kan niet door spieroefening verholpen 
worden. Het bestaan van een grote invloed op de longitudinale welving 
van de voet, welke algemeen wordt toegeschreven aan de werking van 
de lange beenspieren, moet op grond van theoretische overwegingen en 
practische ervaringen worden ontkend. 

X 

Bij het samengaan van encephalitische verschijnselen, chorioretinopathie, 
hydrocephalic en calcificaties in cerebro mag slechts tot de diagnose van 
„toxoplasmosis” worden besloten, indien een serologische bevestiging is 
verkregen. 
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