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Statietieoh veralag betreffende levertesten 1). 

]Je Heer J .A.Kuyper verzooht ona aan de bend van door htnn 

versohaft waarnemingsmateriaal, na te gaan, of bet verloop.van 
de zgn. kleurindex bij met lood vergiftigde konijnen, na 
inspuiting met verschillende leverpraeparaten, in overeenatemmii 
was met de mate van klinisohe werkzaamheid van deze praeparaten. 
Daze klinische ,,erkzrxemhe werd bekend verondersteld; inlioh-
tingen daaromtrent warden door de opdrachtgever verstrekt. 
Verwaoht ward, flat grote klinieohe werkzt:1.amheid 1:Htu1en mou gaan 
met een dalend verloop van de kleurindex, en vice versa. 

l!..angezien de kleurindex een zeer sobommelend, en daardoor 
weinig duidelijk etijgend of dalend verloop heeft • bebben ,1ij 

moeten volstaan met een berekening van gemiddelden. 
Twee gemiddelden warden bepaaldi in de eerste plaats het ge-

(,c.1 
middeldevvan de laatste 5 waarden vbbr de inspuiting van bet 
praeparaat; in de tweede plants hat gemiddelde(yJ van alle 
waarden na deze inepuiting tot aan de volgende in~puit of 
( indien geen verdere inspuitingen plaats hadden) tot aan bet 
einde van de proe:f. 
Bij een dalend verloop van de kleur1ndex zal x meestal groter 
zijn dan y, en vice versa.. Ook al is ef:Ul daling na inspu.1-
ting sleohts kortstondig ( bijv. een etmaal ), dan tooh mal 
deze daling een drukkende werking op y hebben; deze werking 
kan 9ohter worden opgeheven of verzt':akt door een volg&a-
de stijging. 

Getoetst is de hypotheae, dat de waaraohijnliJ-~n»~-, 
x <Y is,. evenals de waareohijnlijkheid dat X}y is, gelijk aan 

i is. 
De praeparaten zijn gegroepeerd op aanwijzing van de op-

drachtgever; de resultaten volgen hieronder. Aan het slot 
vindt men een samenvatting, waarin enige conclua1es getrokken 

·1J1ord en .. 

~~li::l:!1: 
A., Lever 10-3 , lever 10-" HRF, lever 10- i~ lever 10 r BRF, lever -
af'gekeurd. 

In de onderstaande tabel geeft K bet konijnnummer aan, i bet 
nu.mm.er van de proef. Een daling van de kle~rindex ( d .z. x>y~ 
wordt weergegeven door een minteken, een stijging door ean 

plusteken. 

1)0pgesteld door H.Theil. 
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! E X %'" -
3 9 0,688 o,667 -

140 4 o,65 o,658 + 
4 7 o,623 0,612 -4 1 O,612 0;598 -
5 7 O,678 0,674 -
2 6 o,646 0,597 -
3 7 O,736 o,696 -
3 7 O,64O O,642 + 
4 5 O,666 o,639 -6 5 o,662 0,634 -51 4 O,665 0,660 -51 6 O,644 0,620 -22, 4 o,645 O,664 + 

123 9 0,70'.5 0,664 -
De waarsohijnlijkheid, dat bij 14 waarnemingsreeksen (mtal1 in 
bovenstaande tabel) hoogstans 3 stijgingen of hoogsten1, da• 
lingen optreden, is 0,057. Deze waaraohijnlijkheid is nauwelij 
voldoende klein om over ta pan tot verwerping van de h;ypothes 
dat de kans dat x < y is gelijk i is; mij versahaft eohter wal 
ean liohte aanw1jm1:ng, dat de inspuiting van de praaparaten ea 
dalende uitwerkirJ8 op de kleurindex heett. 

I• Lever l 1 2 HRF, lever l ,, 20, lever 1 r 20 afgekeurd, lave 
extract l : 20, lever l : 50. 

K p X X. - - -
51 l o,64 O,658 + 

137 l O,56 o,67'.5 + 
140 2 0,718 0,707 -148 2 0,724 0,722 ... 

l 1:, 0,986 O,948 -
2 9 o,648 0,655 + 
3 9 O,697 0,657 -
3 9 o,e;ao o,69O + 
4 9 0,720 Oi695 -4 9 O,698 o, 99 + 
4 13 o,s9s 0,955 + 
5 9 O,642 0,668 + 
5 9 0,708 0,658 -
6 9 0,767 O,765 -2(t) 13 0,948 O,963 + 

140 9 o,697 o,66'.5 -148 9 o,693 o,662 -
223 9 0,662 0,732 + 
123 9 0,677 o,s10 -7 9 0,1,a 0,102 -

8 9 0,700 o,698 -
~~;~ 13 1,004 0,975 -

l'.5 O,94O O,972 + 
2 9 0 ,62::S O,711 + 
6 9 0,602 o,695 + 
1 9 0,747 0,714 -
3(q~ 13 O,956 O,931 -'.5Cv 15 O,93 0,994 + 
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De waarschijnlijkheid dat bij 28 waarnemingsreeksen (Boals in 
bovenstaande tabel) hoogstens 13 stijgingen of 1, dalingen 
voorkomen is bijna l; de hJpothese, dat de~e praeparaten geen 
invloed hebben op de kleurindex, komt dus niet voor verwerpi~ 
in aanmerking. 

Q.. Lever is 10-b HRF. 

! p !. z -
2 4 0,605 0,621 + 

148 4 0,73 o,690 -
Deze proef is te klein voor het trekken van oonclusiea. 

Groe:Q 2. 
A. - Leverpasta 10 -1/ , leverpasta 10 - 5 • 

K l: X z - -
6 5 0,112 0,677 -

140 6 o,632 0,642 + 
140 6 o,642 ol!6,a .. 
148 6 0,668 o,646 -223 6 0,62s o,628 ? 
123 6 o,6'56 o,633 -123 6 0,638 o,66'5 + 

8 5 0,660 o,66, + 
5 5 o,644 o,666 + 

148 6 0,602 o,668 -223 6 0,628 o,628 ? 
7 ; 0,690 o,$47 -

De gevallen, waarin x en 1 gelijk zijn (weergegeven door?), 
la.ten we buiten besehouwing. De resterende gevallen ~ijn 10 i~ 
aantal. De waarsohijnlijkheid, dat hoogstens 4 hiervan stijgen 
of hoogstens 4 dalingen zijn, ligt dioht bij 1 11 modat de hy
pothese, dat de betref:f'ende praeparaten van geen invloed sijn 
op de kleurindex, niertfvoor verwerping in unmerting komt. 

!• 
-2. Leverpasta 10 , leverpasta 10-3 • 

K p X X - -
7 1 0,62 0,620 ? 
8 7 0,62 o,635 + 
2 9 o,667 0,649 -l 9 0,10:, 0,721 + 
5 7 o,617 0,670 + 
6 7 0,70 o,658 .... 
6 9 0,735 0,715 -

123 9 0,658 0,7;9 + 
7 9 o,695 o,652 -8 9 0,688 o,677 -

Ook voor deme praeparaten geldt, dat de hypotheae, dat ~ij 
geen invloed hebben op de kleurindex, niet voor ve~rping in 
aanmerking komt. 
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Q.. PAI, onverdund. 

I p -
l 10 
6 10 
7 10 
8 10 

223 10 

X % -
0,962 0,950 -1,002 0,962 -0,994 0,964 -0,969 0,941 -0,960 0,923 -

De waarsohijnlijkheid dat bij 5 gevallen O stijgingen of 0 
dalingen.voorkomen, is 0,063. Dit geeft ean liohte aanwijming 1 

dat het betreffende pra.eparaat een dalende uitwerking op de 
kleurindex heeft. 

R• PAI l f 20 • 

I 
1 
3 
6 

223 
7 
8 

l 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

!. 

0,97 
0,992 
0,972 
0,932 
0,968 
0,966 

!: 

0,970 ? 
1,018 + 
1,001 + 
0,970 + 
0,990 + 
0,973 + 

Indien we de eerste wae.rneming buiten beschouwing laten, krij• 

gen we juist de omgekeerde s1tua:t1$ van Q.:: er is een lichte 
aanwij~ing, dat dit praeparaat een stijgende uitwerldng op de 
kleurindex heeft. 

Groe:e ~. 

!, GM 10-,, GO l t 50. 

K I X z - -
1 12 0,952 1,041 + 
2 12 0,9:,4 o,976 + 
5 12 0,912 0,935 + 
6 12 0,888 0,978 + 

148 12 1,040 1,066 + 
7 12 0,926 0,972 f-
2~¢) 15 0,865 0,946 + 
l .v} 15 0,89 0,949 + 

De waarsohijnlijkheid•, dat bij 8 gevallen O stijgingen of O 
dalingan voorkomen, is o,ooa, dit impliceert, dat we kunnen 
stellan, dat deze pra.eparaten een stijgende uitwerking op hat 
verloop van de kleurindex he'bben. 

I• Lever G 1 r 20, lever G 1 :, 1000, leverextract G l t: 1000. 
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BMIBUCli AIP!iDi 
1• Lever 1 1 • 20, leTer e 1 a 1000, lnen8"raat I 1 • 1000 

I l J I 
140 I 0 1721 0,61J • 
148 t 0,192 o,61.l -
121 t o,'81 o,,,a • 

a , 0,100 o,614 -
140 t 0,,11 0,,11 -
141 9 0,691 0,,24 + 
11) 9 O,TOO 0,171 • 

4 t o,69J 0,,2, -
1 , o,6J0 0,141 • 

De waosoh13nl.13theiit iat OJ 9 gnallea hGOgat.- 2 1ttaciBP• 
of 2 4a11ngea vooltoMA, is 0,11, 41t 1a ,e pen• to, ver
•111n& over ta pu vu 4e btJ>oth•••• dat ie•• Jrupu-aten ••• 
i•leei be'tt1>cin1 op ie klevia\ex, 

I l J I 
1 11 0,91 o,tT4 + 
1 1) 0,912 0,'61 + 
I 12 0,,14 0,916 ♦ 

' 12 0,900 0,901 + 
6 11 o,8'6 0;914 + 

l(v) 1J 0,901 0,940 ♦ 

141 12 0,966 1,01, ♦ 

J(v) 1) 0 1 9)1 0,t4t ♦ 

?(v) 1) o,Mo 1,01J ♦ 

l(Y) 1J 0,911 0,9)9 ♦ 

De 'tl'Mrlcd.~nli~Jdltii iat op 10 pval.len o etl~ainpn ot o 4alt.a-
Pll TOOll'lr8ea, 1■ oit,.di,• GHffli ltlllll. 41111 111tll'4en. tat pllfld,.,.... 
aout ••n sti3pJlt a-ld.q beett oP •• kl•~a. 

WR.I: 
hlieutt. 

' l J & 
a I o,,,. o,Mo ♦ 

11, 1 o,,, o,,,, ♦ 

11.3 I o,614 0,'118 + 
De we.uieobl3nli3ldull4, ht \1~ l pvallea o eu.,ss.a,JHa of o 4•
linpa-vooru .. , 1• o,a,, ,. hJpatlMu,e, 4at ''" prupu-u., a••• 
ilrfloe4 op 4e klevintlex utoeteat, kom 4us met YNI' vel'We»plq 
,. ••ats-ld.q. . 
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·11111* 3& De opctftlh,1nel' t.ee14e ou •••• a.at 4• ld.lni•O.• 
wea-tsauh•l4 van: de praepara,4Hl van 4•.• peep em.pain.a 
twl~f•laohtig ta. Bi~ 4• n►poepen B •• C toa ••• daliq 
vaa t.e klenwiu.ea niet vaatpnel4 wei-4••• !•&•Y• nb•poep C 
1, ,1, ia •• tern• pl.aata t• wi~t• aan ut 1wt.ap au.tal 
waantad.naea1 4• •~-- van nb......-, I &ff•• ••••••r 
..,..., •• 1 ati~&iapa ale d.alinpa te sien, ••at he' J?l&tlaiNl 
ta, fat 4• 'ietnffentt.e JMeparatea wet.rd.1 :L•l•d op 4e l'leh• 
tins vu het ver1Mp van 4• kleulJ::vl•• u,,.,. YM» 4e nit-peep 
A tu •• llcllte au.wt.~staa vow ••n 4aleal verlNJ vu. A• 
kleviaiex vaatgea'lel.4 WONG• 

ill.II I, De klird.1ehe werk1a..,_U vaa 4e pn.qu.'Ma van••• 
~ ~• 4• opuaoht1evu uer Wi~felaohtla. VHI' 4• ••► 
.... , •• A. •• D 1• bet ind.erdaad plaWlibel, ht ... be-.ff••· 
pl'M)aratea weird.& invloecl he'iben 01 4• r:1ohti.q vu llet Yer• 
loo, van de kl•n•1•••• »• n►sr••P•• o •• D cev•• tunatepa 
••• lloht• aant~•ua op een c1a11as .-es,. •• •UilUI• 

IIIP J • De ps-u,uatea van 4••• p-oQ no••• 4• op4nth'-w•• 
Jtlird.soh wez-kaua. t .a. v. vu n~ A. ••t 4a&Natepa p
n.U. wer4en, clat 4• kleurl.Dd.ex hler ••n ati3selal v•rle-, ueft1 
Vee• ft'-P"O•P B ton cle bJPcnh••h kt :l.m,ui.tiq .... iav1M4 
•• •• kle11ri.n4•• u1, .. ...,., met vow vei-werping la N .. l'Jdlll 
<•••••• ••a A••aelt~ke 1•1••4 le met vutpnelt). 
l!ltl t, Yu tit pne,uaa"t venel.44• to optna.t1•••• &at ut 
kllnl••h Diet werbaa ia. M•• atut tepane», ta, l'llt ••• 
dpUioaan ,.a:, ... , iDVlMCl heeft •P ,. tlevt.a&•·· 

- 11 •Dlt Pl'MJUU.t ..... 4• op4raoll'l1n•• t.\inielb ·-· 
... aaa. »• (kleiM) atNlQlnef •••ft ••t• ia .U• 4rie 11-
Yallea ••a ati3P.IIS vu 4e kleuialea te aha. Bet Mdal ..... 
Maingmekua 11 eoh.t•• 1;e klela • ••• ••w•• te nell'IYur• 
Ug-. 

ltlllll&I, 
»• na\ll tat•a, PT•nd.ea )i~ pi-••• ut Jwld.~••• •en••• 

4U oea sleeb.te ffenukeast Mt 4e klinilelle ~•'4• !(&p• 

... , ...... ~ ,. aam,13.lid.npa vooz- alpil'i....U. •lliellt ..... 
-..a111a ae114ea ku.mlen a1ia omataaa, '••••• 4e 111»•--• tap
teetat, 4at ae•• akel prupeaat :L•l•4 'dtedm ep ut ,._. 
1-, VM ,. kl•aiaiu. l)a&ni~ \leek ..... , 4at -· 'bl3 •• 
...... 1nn•• ( 1Aa ,., u., ., 20, ID; JA, D n 4) t .,. 1'014ea• 

cle 'W&tlJJJlald.apa ltnatt• •• ••• EUU1wi~•- ia •• nel'ltba vaa · 
llio:Lfl-....1• ,. Jaumen ..... , aleolltl hupteu I ...... 1,~-
aipl.tioaatl•• au :bet tonal Hu Jr;w:m.ea Wijlea. » .. • Nil•• 
5 •••• YMl'kwwa (a.1. 1A.1 101 ID1 lA u 4) - - --·-· 
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dat er minstens l daarvu in4erdaa4 11n·d.311 'btriH11um.11 hebben. 
Rn nep.·H.w• reeultaat van dit onderaoek d:1ent eohter aet 

ems• voorsiohtighei4 3ebter,ntetri 1ie word.en. De c,cn1elus:Le, 
4&1 4• Sft'Olgde 1u11ihtde met al.1 ijk:Lngaetho4• te ge'bruiken 
ls, is welin~ ael't!chtvaud.1&41 aaar dit 1luit nie't \d.t, 
dat •r lUfP ••n der1e11,1c:e we1 t•mi welllolit ••• 13kmetho4e 
te Vind.en zou si~a. Dtt ae,ni" opvallend• •t1~1ing van 4• kl.euria• 
dtx 'bij het inspm ten van phJ11ioloai11oh soutoplcHuiiq <loet n. l, 
vermo,iulen, dat bet effect van 4• lever1nspuithl• t.eor h•t 
ge\nikte oploaiddel \etnvloed kan s1,a. Indt.en ••• de in
vleed van het ge'bruikte oplom14del sou kmm.en usaa, sou men 
wellieht •~n •~verier 'b11eld !amnen kr1~1•n vu de invlo1d, 41• 
4e ve•sohlllend.e lwerpra•parat•n sel~ uitoef••••• Durt•• ••• 
cu,)3:t•r ••n nieuwe serie proe:fnemingen meetea werien VGl'ri•ht, 
waaoi~ pote aorg 11ou mo11t•n wor4en beatee4 a.an het vers-t.eh
tea van oontr8le-waarnemingea, 1• op niet-ve:,gi:ftid• k•m.~•• 
en 2• met 1nspld. t1npn van bet oploaiddel all••• Bi# ••• tier• 
geli;;lk exp•rtm•nt ie het seer wnaeli~k Yu tnoren retem.n, 
11• houda met de id.11en, die een atati1tiseh c:u1dersoek aan bet 
narnemtngsma:tert.aal stel t. 

Teaslotte val t nos op te mertea, 4at het weniiHiJltak wuie 4• 
kletu:'imlex, 1n41en mogeli;ik, te venue•• ieor ••• ude:n peet
he14, 4ie min4er a.an aohommel.ingea omei-hwie; is, a94at ati.311•
gen en dalingtn1 gemakk1li~k lawnen word.en a•consta1•erd. aet. 
lilt eoh1ier bui ten ome oompe1Htntie bier naa.er op in to pan. 
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Geaohte Heer Kuijper, 

e December 1950. 

De ':eledele Heer J .A.KUi~p•r 
Santpoorterplein 21 
H A AR L 11 :M. . ,. -···· -

Op de c~egevens vm1 het in 1949 door H.!heil 
voo:r U ceac:1reven rapport omtrent U1."' proefnemingan met leverprepe 
raton heb ik uu de ainda kort ontwikkelde sym.rnetrietoe'ts toe,epa1 
waarvan U ean korte besohriJving ingeoloten vindt. I:•n uitToerige 
re besohrijving lrunt U vinden in hoofdatuk 4 vmi llijn ;proeteohr1:1 

De resul taton van de toetsingen, die in bet 
c;enoemde rapport vermeld zijn, ondergaat alleen het eera'te een 
eeuentiele 'Wijziging: de met toats T2 eevonden oversehri~dings-

kans wordt bij groep 1.A. ODgeveer 01 01 hetgeen dus lien duidelill 
:::c:ilnwijzing is voor aen dalende invloed van de preparaten van 
~roop 1.A op de kleurindex. Op pag. 6 (srunenvatting) kan de.nook 
aaJ1 liet einde der eerste ctlinea de ui tdrult:kinc 11lichte a.anrljzi~ 
door uduidelijke aanwijzing" worden Vi:1rvangen. 

Hoogaohtend, 

J.Hemelrijk 
Statistische Afdeling 


